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ا لمحت نيب الةق علا نع فشكلا ىلإ ةيلا حلا ةساردلا تفده : ثحبلا صلختسم
اإل ةعماج نم (357)طًابلا نم ةنوكم ةنيع ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح ال
وبأ دادعإ طابح اال لمحت سايقم مهيلع قبط . ةيم اإلسال دوعس نب دمحم مام

تلصوتو ، ثحابلا دادعإ لبقتسملا وحن هجوتلا سايقمو (2006) دمحمو رونلا



نيب ًايئاصحإ دةلا ةبجوم عالةق دوجو اهمهأ نم جئاتنلا نم ددع ىلإ ةساردلا
( طابح اال لمحتل ةيلكلا ةجردلا ، ةاناعملا و األمل لمحت ، ةايحلا فورظ لمحت )
عالةق دوجو هل، ةيلكلا ةجردلا و ةداعبأ ةفاكب لبقتسملا وحن هجوتلا نيبو
ىلع ةردقلا ) نم لكو ةلشافلا فاده األ لمحت دعب نيب ًايئاصحإ دةلا ةبجوم
ةيلكلا ةجردلا ، لبقتسملا عقوت ، لبقتسملا ةيمها كاردإ ، لبقتسملل طيطختلا
دادعتس اال نيب ةيئاصحا ةدةلا بجوم عالةق دوجو ،( لبقتسملا وحن هجوتلل
دوجو .( لبقتسملا عقوت ، لبقتسملا ةيمهأ كاردإ ) نم لكو طابح اال ةهجاومل
طابح اال لمحتل ةيلكلا ةجردلا و ةايحلا فورظ لمحت يف ةيئاصحإ دةلا قورف
ريغتمل ًاقفو لبقتسملا وحن هجوتلا داعبأ نم دعبك تقولا ةيمهأ كاردإ كلذكو

تاصصخت ) ءايزيفلا و ءايميكلا يصصخت هاجتا يف كلذو يساردلا صصختلا
تايوتسملا و ايندلا ةيساردلا تايوتسملا نيب ايئاصحإ دةلا قورف دوجو .( ةيملع
تايوتسملا هاجتا يف كلذو طابح اال ةهجاومل دادعتس اال يف ايلعلا ةيساردلا

ةيساردلا تايوتسملا نيب ًايئاصحإ دةلا قورف دوجو مدع نع الً ضف . ايندلا
نأ امك . لبقتسملا وحن هجوتلا سايقم ىلع ايلعلا ةيساردلا تايوتسملا و ايندلا

وبنتلا يف امهاس لبقتسملا ةيمهأ كاردإ ، لبقتسملل طيطختلا ىلع ةردقلا يدعب
. طابح اال لمحتب

frustrationtoleranceitsrelationshiptothefutureorientationamong
universitystudents.

Thecurrentstudyaimedatdetecting

Abstract:

Thepresentstudy aimed atdetectingtherelationshipbetween
thefutureorientationinasampleof(357)frustrationtoleranceand



studentsfrom Imam MuhammadbinSaudIslamicUniversity.The
resultsofthestudywerebasedonanumberofresults,themost
importantofwhichwastheexistenceofastatisticallypositive
relationshipbetween(tolerancetheconditionsoflife,paintoleranceand
suffering,thetotaldegreeoffrustrationtolerance)andfutureorientation
,theexistenceofapositiverelationshipinthetotalscoreanddimensions
statisticallysignificantbetweentheachievementofthefailedgoals
the abilitytoplanforthefuture,perceptionthe)toleranceand
importanceofthefuture,futureexpectation,thetotaldegreeofthefuture
,Theexistenceofapositiverelationbetweenthestatistical(orientation
functionbetweenthereadinesstofacefrustrationandboth(perception
Theexistenceof .(theimportanceofthefuture,futureexpectation
oflifeandtheoverallstatisticaldifferencesintolerancetheconditions
degreeoffrustrationtoleranceandoftheperceptionimportanceoftime
asadimensionofthefutureorientationaccordingtothevariablestudy
Inthedirectionofspecializationinchemistryandphysicsspecialization
(specializationsscientific).Therearestatisticallysignificantdifferences
InbetweenthelowerandupperschoollevelsinPreparetofacefrustration
Aswellasnostatisticallysignificant thedirectionoflowerlevels.
differencesbetweenthelowerandupperschoollevelsonthefuture
orientationscale.Havingtheabilitytoplanforthefuture,perceptionthe
Predictoffrustration importanceofthefuturehascontributedto

.tolerance

: ةمدقملا

ا لمحت نيب الةق علا نع فشكلا يف ةيلا حلا ةساردلل يساس األ فدهلا لثمتي
ناسن اإل زيمت مدقلا ذنمف ، ةعماجلا ةبلط ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح ال
ةيرشبلا تاعمتجملا مظعمل ةمسلا وه ؤبنتلا ناكف لبقتسملا وحن علطتلل هفغشب

نماألماي مداقلل أيهتيو بسحتي يكل هل ةيساس األ لئاسملا نم ناسن اإل هدع دقو
دوقع ىتحو ناك كلذل فاجعلا تاونسلا و ثراوكلا نم هبيصي دق امم ًافوخ

علا طلا ةءارقو موجنلا تاباسح ىلع ناسن اإل دمتعي يضاملا نرقلا نم ةبيرق
قلا,2014). خلا دبع ) لبقتسملا ب ؤبنتلا ىلع هدعاستل ةيئادبلا راكف نماأل اهريغو

األ تاموقملا نم هتايدحت مهفو هقافأ فارشتساو لبقتسملا ب يعولا دعيُو
حاجن رمتسي نأ نكمي ،وال يعامتج واال يصخشلا ديعصلا ىلع حاجنلل ةيساس

(2013, ةريخ (نب لبقتسملا ملا عمل ةبقاثو ةحضاو ةيؤر كلتمي مل ام درفلا
قيقحتل اهدمتعي ةطخ نيوكت ىلإ درفلا دوقي ، لبقتسملا وحن هجوملا ريكفتلا ف

و واشرحأ ) اهغولبل ةمز لاال لئاسولا ريفوتو اهعقوت قيرط نع ، ةددحم دصاقم
يلا,2009). غلا

&  Vasse.M, Kaltz.O Betts.A,) جريبشوهو زتلا كو سافو ستب ركذيو



ىلع ةردقلا نأو ، درفلا كولسل يسيئر نوكم لبقتسملا (Hochberg.M,2013نأ
ا تانئاكلل ةمهم ةفص يه اهقيقحت ىلع لمعلا و ىدملا ةديعب ةيصخش فادهأ ءانب

زاجنإ ىلع دارف األ ضعبل ةيسفنلا ةردقلا مدع نأ كلذ ىلإ ةفاض ،باإل ةيناسن إل
. لبقتسملا نمز روظنم ىلإ راقتف باال طبتري ىدملا ةديعب لا ططخلا

ةردقلا ب نوفصتي لبقتسملا وحن هجوتلا وذ صاخش نأاأل ركذلا ب ريدجلا نمو
اإل هجوتلا ،و لؤافتلا ىلإ ليملا ،و زاجن اال وحن ةيعفادلا و لبقتسملا عقوت ىلع

ريكفتلا ءانثأ ةعتملا ب ساسح ،واإل لبقتسملا ثادحأ عقوتو ، ةايحلا وحن يباجي
ب نوفصتي مهنإف لبقتسملا وحن هجوتلا يضفخنم صاخش األ امأ ، لبقتسملا يف
، ةراقز ) دغلا ب نيمتهم ريغو لبقتسملا كاردإ ىلع ةردقلا نودقتفيو مؤاشتلا

.(2013

هصرفو هتايدحت ةفرعمو همهفو لبقتسملا ب ىعولا نإف كلذ بناج ىلإ
نأ نكمي فال يصخشلا ىوتسملا ىلع حاجنلا ةعانص يف ةيسيئرلا تاموقملا نم

تمعد دقو لبقتسملا ملا عمل ةحضاو ةيؤر كلتمي مملا ألدح حاجنلا رمتسي
مظاعتملا رودلا ةيمهأ لبقتسملا وحن هجوتلا قاطن يف ةرصاعم ةيسفن تاسارد

ةسارد تلصوت الً ثمف ؛ ةايحلا يف تازاجن اإل قيقحت يف لبقتسملا وحن هجوتلل
Neighbors,C.,Larimer,M.E.,( ينكو نام كرامو رمر وال زروبجين

لبقتسملا وحن هجوتلا نأ ىلإ )MarkmanGeisner,I.,&Knee,C.R.,2004
ةسارد تهتناو ، ةيسفانتلا فقاوملا يف زاجن لإل ةيعفادلا ىلع يباجيإ ريثأت هل

Manfred,2005)&Peetsma,T.Hofer,M.,&Hofer) درفنامو رفوهو امستيب
موهفمو ةيعامتج واال ةيتاذلا ةءافكلا نيب ةبجوم ةيطابترا عالةق دوجو ىلإ
نورخآو رمس ةساردو ، يميداك األ زاجن لإل ةيعفادلا و يلبقتسملا هجوتلا و تاذلا

و يلبقتسملا هجوتلا نيب عالةق دوجو ىلإ ت لصوت (Summer,et.al,2012)
. زاجن اإل ةيعفادو ةرطيسلا يف ةبغرلا

وحن هجوتلا نيب عالةق دوجو نع ثارتلا صحف فشك ، ةيناث ةهج نم و
يف امك ةايحلا ةدوج لثم ةيباجي اإل تاريغتملا نم ديدعلا و يلبقتسملا
الةب صلا ,2013)و ىوانشملا ) ةسارد واأللم تاذلا ميظنتو ،(2015, ىمجعلا ) ةسارد
كرام زونيفو نايناماربوس ةسارد يف امك ةيسفنلا

دناسلا ةسارد يف امك يسفنلا دومصلا (Subramanian&VinothKumar,2009)و
جنازو واجو جناو و نوادو يو ةساردو ،(Alessand&Fabio,2016ً ) ويبافو

Wei,L.,Duan,X.,Zheng,C.,Wang,S.,Gao,Q.,Zhang,Z., ) نيشتو
(2014, ...&Chen,H

هيدل ناسنإ لك نإف طابح اإل لمحت وهو ةيلا حلا ةساردلل يناثلا ريغتملا نع وامأ
سفن ىدل رخأ ىلإ درف نم ةجردلا هذه فلتختو طابح اإل لمحت نم ةنيعم ةجرد
طابح لإل ناسن اإل ةباجتسا إالنأ رخآ ىلإ فرظ نمو رخأ ىلإ فقوم نمو درفلا
ةدشو ، طابح اإل ةبتع ىوتسم : لمشت لماوعلا نم ةعومجم ىلع ًا ءانب ددحتت دق
ةقباسلا طابح اإل تاربخو ليدب فده دوجو مدعو قئاعلا ةوقو ، فدهلا ،و ةبغرلا

. ةيعامتج اال ةئشنتلا و ةيصخشلا تامسلا ،و



هلع نوكي نأ حجرملا نمف لبقتسملا وحن هجوتلا نع هركذ قبس ام ىلع ًاءانبو
اال لمحت نيب الةق علا ثحب ةيلا حلا ةساردلا لواحت كلذل ، طابح اإل لمحتب الةق

ةعماجلا ةبلط ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح
: ةساردلا ةلكشم

ةرولبو لبقتسملا ءانبو ةيصخشلا ليكشت ةلحرم ةيعماجلا ةلحرملا دعًت
يتاذ زفاح ىلع مئاقلا طيطختلا ىلإ جاتحت ةلحرم يهف ،اذل ةيعقاو فادهأ

نم ردقب بلا طلا عتمتي نأ يرورضلا نمو ٬ عمتجملا يف الً عاف درفلا لعجي
هجوتلا دعُي ٬ذإ ةلحرملا هذه ةعيبط عم لماعتلا نم هنكمُي يلبقتسملا هجوتلا
هتميزعو هتءافكب درفلا ىعو نم هلمشي امل عفادلا ماظنلا نم ِّ اءزج يلبقتسملا

(2015, حاجنلا ىلإ ىدؤت ةقيرطب ةيصخشلا هفادهأ قيقحتو ديدحت ىلع
(Nizkodubov,A&Evseeva

ديدعلا نم ةيعماجلا ةلحرملا يف الب طلا مظعم ىناعي ىرخأ ةيواز نمو
نكمي ال ةقيقح هذهو عمتجملا وأ ةعماجلا وأ ةرس األ لخاد ًءاوس طوغضلا نم
اهعم فيكتلا و طوغضلا هذه ة هجاوم بلا طلا عطتسي مل نإف ، اهراكنإ وأ اهلهاجت
اممو ، بائتك واال قلقلا ك ةيسفنلا تابارطض اال ضعبب ةباص اإل ىلإ يدؤتس اهنإف
طابح اال لمحت ىلع بلا طلا ةردق مدع طوغضلل ةيبلسلا اآلراث نم ديزي
زجعلا المو ستس واال سأيلا رعاشمل هضرعي امم لبقتسملا وحن ههجوت ضافخناو

.(2017, معنملا دبع ) تاقوعملا و تابوعصلا ةهجاوم نع
ةطغاضلا ةيتايحلا فقاوملا ةهجاوم دنع طابح اال لمحت ةيمهأ ىدمل ةجيتنو

يتلا تاساردلا تددعت دقف ةفلتخملا ةايحلا جماالت يف ةيمويلا تاقشملا و
،2006م) دمحمو رونلا (وبأ ةسارد اهنم ركذن طابح اإل لمحت موهفم تلوانت
(Pouyamnesh(2012م، كوربم )،(Dragomir,Todorescu&Greculescu,2011)

ًاعيمج تاساردلا هذه تدكأ دقو (Tripe&Bora,2012)،&Firoozeli,2013)
لا،و عفلا قفاوتلا ةيلمع يف ةمهم ةيصخش سةم دعُت طابح اإل لمحت نأ ىلع

لماعتلا و قفاوتلا ىلع ةردقلا نم علا ىوتسم هيدل علا لمحت هيدل يذلا درفلا
. ةايحلا طوغض عم

نيسحتل الب طلل ةيداشرإ تارودو جمارب دادعإ ىلإ نوثحابلا ىعس كلذك
تاساردلا و ثاحب األ ضعب خالل نم كلذ رهظو طابح اال لمحت ىلع مهتردق

مئاق جمانرب ةيلعافب قلعتت يتلا ،2017م)و يوطعلا ) ةساردك ةفلتخملا ةيملعلا
. ةعماجلا طالب ىدل طابح اال لمحت نسحت يف يكولسلا يفرعملا داشر اإل ىلع
يف كلذ رهظو طابح اال لمحتب بًاغلا ًامامتها ًاضيأ يباجي اال سفنلا ملعل ناك امك
دوجو ىلإ تلصوت يتلا ،2012م)و يعفاشلا ) ةسارد لثم تاساردلا ضعب

اال لمحتل ناك كلذك ، طابح اال لمحتو ةايحلا ةدوج نيب ًايئاصحإ دلا طابترا
ةسارد يف كلذ رهظو اهتارشؤمو ةايحلا ةدوجب ؤبنتلا يف ًارود طابح

,2012م). كوربم )
عالةق هل نوكي دق طابح اإل لمحت نأ لوقلا نكمي هضرع قبس ام ىلع ًاءانبو
- ةيبرع وأ ةيبنجأ تاسارد دجوت ال كلذ نم مغرلا ىلع لبقتسملا وحن هجوتلا ب

وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب الةق علا تلوانت – ثحابلا ملع دودح يف
مدع نع ةيلا حلا ةساردلا عوضوم لوح يحسملا ثحبلا رهظأ اذإ لبقتسملا



و طابح اإل لمحت نيب تعمج يبرعلا و يبنج األ ىوتسملا ىلع تاسارد دوجو
لمحت تلوانت يتلا ةيبرعلا تاساردلا ةردن نع الً ضف ، لبقتسملا وحن هجوتلا

. طابح اال
اذهب مامته اال ىلإ ثحابلا تعفد لماوع ةعومجم دجوت قبس ام ىلإ ةفاضإ
ىلع ملا علا يف تثدح يتلا ةقوبسملا ريغ تاريغتلا التو وحتلا اهنم عوضوملا
درفلا دادعتسا ىدم ىلع فوقولل ةجاحلل وعدت يهف ةريخ األ تاونسلا رادم

يعماجلا بابشلا نم ةفلتخم حئارش ىدل لبقتسملل طيطختلا و تاطابح اإل لمحتل
. ةيساردلا تايوتسمو تاصصختلا فلتخم يف

طالب نم انؤانبأ هيف ركفي يذلا ،ام هسفن لأس دحاو مك : لءاستن نأ ىقبيو
ريثأت وه امو ؟ لبقتسملا وحن هجوت مهيدل لهو ،؟ نونمتي اذام ؟ ةعماجلا
بلا طلا هجوت يف يساردلا ىوتسملا ،و صصختلا ،و طابح اإل لمحت نم: لك
ةيلا:- التتلا ؤاستلا يف ةيلا حلا ةساردلا ةلكشم ددحتت هيلعو لبقتسملا وحن

لؤاستلا يف ةيلا حلا ةساردلا ةلكشم ةغايص نكمي قبس خاللام نم
اإل ةعماج طالب ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا ب طابح اال لمحت امعالةق يسيئرلا

: التاآلةيت ؤاستلا لؤاستلا اذه نم عرفتيو ؟ ةيم اإلسال دوعس نب دمحم مام
ةساردلا ةنيع ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب الةق علا ىدم 1-ام

؟

نيب لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح اال لمحت يف دةلا قورف دجوت ىدم يأ ىلإ -2
؟ ةيملعلا و ةيناسن اإل تاصصختلا طالب

نيب لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح اال لمحت يف دةلا قورف دجوت ىدم يأ ىلإ -3
؟ ايلعلا و ايندلا تايوتسملا طالب

هداعبأب لبقتسملا وحن هجوتلا خالل نم طابح اإل لمحتب ؤبنتلا نكمي له -4
؟ ةفلتخملا

: ةساردلا فادهأ

وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب الةق علا ىلع فرعتلا ىلإ ةيلا حلا ةساردلا فدهت
اذه نم عرفتيو ةيم. اإلسال دوعس نب دمحم اإلمام ةعماج طالب ىدل لبقتسملا

: ةيلا تلا فاده األ ةعومجم ماعلا فدهلا

ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب الةق علا ةعيبط ىلع فرعتلا -1
. ةساردلا ةنيع

طالب نيب لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح اال لمحت يف قورفلا ىلع فرعتلا -2
. ةيملعلا و ةيناسن اإل تاصصختلا

طالب نيب لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح اال لمحت يف قورفلا نع فشكلا -3
. ايلعلا و ايندلا تايوتسملا



لبقتسملا وحن هجوتلا خالل نم طابح اإل لمحتب ؤبنتلا ةيناكمإ ىلع فرعتلا -4
. ةفلتخملا هداعبأب

: ةساردلا ةيمهأ

: ةساردلل ةيرظنلا ةيمه األ

ةئيبلا يف ةصاخو طابح اال لمحت ريغتم ىلع تيرجأ يتلا تاساردلا ةردن -1
نع الً ضف - ثحابلا ملع دح ىلع كلذو ةيبرعلا

وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب الةق علا تلوانت ةيبرع ةسارد دوجو مدع
. لبقتسملا

نيذلا و ةعماجلا ةبلط مهو اهيلع يرجت يتلا ةنيعلا نم ةساردلا ةيمهأ ىتأت -2
. عمتجملا ةدعو لبقتسملا رداوك نولثمي

: ةساردلل ةيقيبطتلا ةيمه األ

ةيوقتل ةيداشرإ جمارب ميمصت يف ةيلا حلا ةساردلا جئاتن نم ةدافتس اال نكمي -1
. لبقتسملا وحن هجوتلا ةدايزو طابح اال لمحت

لبقتسملل طيطختلا تاراهم ةيمنتل ةعماجلا الب طل ةيعوت تارود لمع -2
. هوحن مههجوت ىوتسم ةدايزو

صئاصخب عتمتي لبقتسملا وحن هجوتلل ًاسايقم ةساردلا هذه رفوت -3
. ةيدوعسلا ةئيبلا ىلع ةيرتموكيس

: ةساردلا تاحلطصم
frustrationtolerance: طابح اال لمحت -1

مامأ دومصلا ىلع درفلا ةردق " هنأب طابحلا لمحت )٢٠٠٩) روصنم فرع ي
." يسفنلا قفاوتلا يف لشف نود طوغضلا

هنأب طابح اال لمحت (Katherinehenning,2014) جننهني رزاك فرعي امك
بلا طملا عابشإ نع زجعلا ىلع بترتت يتلا قلقلا و رتوتلا ةلا حل لمحتلا و ربصلا
طابح اال لمحت ضافخناو فعضو ، لوطي دق لج أل عابش اذهاإل ليجأت ببسب وأ

ةردقملا مدع وأ ةبغرلا كلمي وال ادج ةلوهسبو ةدشب درفلا طبحي امدنع ثدحي
. ليوطلا ىدملا ىلع بساكم قيقحتل ةبولطملا ةقشملا لمحت ىلع

، طابح اإل ةهجاومل ) ةئيهتلا ( دادعتس اال ىلع درفلا ةردقم هنأب ًايئارجإ فرعُي و
ةلهس ماودلا ىلع نوكت نأ بجي ال اهنأب داقتع واال ةايحلا فورظ لمحتو



فاده األ لمحتو ، ةاناعملا و األمل لمحتو ، تانحاشملا نم ةيلا خو ةحيرمو
.(٢٠٠٦، دمحم و رونلا .(وبأ فاده األ زاجنإ يف لشفلا وأ ةلشافلا

(وبأ دادعإ طابح اال لمحت سايقم ىلع درفلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلا ب ساقيو
ةيلا. حلا ةساردلا ب مدختسملا ،2006)و دمحم و رونلا

futureorientation: لبقتسملا وحن هجوتلا -2
درفلا تاعقوت هنأب لبقتسملا وحن هجوتلا (1990)Nurmi يمرون فرعي

. تاعقوتلا كلت لبقتسمب هريكفت ةجردو
(Mello,2002)

يف درفلل ةلواحم وهإال ام لبقتسملا وحن هجوتلا نأ ىريف (2006 ( يلع امأ
(2006، يلع ). هلبقتسمب ةلصلا تاذ ثادح نعاأل فشكلا و ثحبلا

درفلا كاردإو ةيؤر " هنأب لبقتسملا وحن هجوتلل يئارجإ فيرعت ةغايص نكميو
ىلع هتردق خالل نم كلذ رهظيو تايبلسو تايباجيا نم هيف امب لبقتسملل

هتاعقوت كلذكو يلبقتسملا و يلا حلا تقولا ةيمه أل هكاردإو لبقتسملل طيطختلا
سايقم ىلع درفلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلا خالل نم ساقيو " ةيلبقتسملا

. ثحابلا دادعإ نم لبقتسملا وحن هجوتلا

: ةساردلا تاريغتمل رسفملا يرظنلا راط اال

: طابح اال لمحت :ً وأال
ا لمحتل ةرسفملا تايرظنلا ضعبل زجوم ضرع يلا تلا ءزجلا اذه يف متي فوس

تاريغتملا و لماوعلا ضعبو ، طابح اال لمحت يف ةرثؤملا لماوعلا ،و طابح ال
. طابح اال تايوتسم مهأ ضرع ىلإ ةفاض باإل طابح اال لمحتب ةطبترملا

: طابح اال لمحتل ةرسفملا تايرظنلا ضعب

Doob بودو Dollard ودالدر نم لك سسأ -: ناودعلا – طابح اإل ةيرظن -1
نع ًاصخلم اومدقو ةيرظنلا هذه Sears زريس ،Mawrer Miller،ماررو رلليم

رهظي طابحإ ثدحي امدنع هنأ يهو ناودعلا و طابح اال نيب الةق علا موهفم
نأ هنأش نم طابح اإل اذهو ، طابحإ امئاد هقبسي يناودعلا كولسلا ،ف ناودعلا

ةددعتملا هروص يف درفلا دنع يناودعلا كولسلا ،ف يناودع كولس ىلإ يدؤي
هدنع دلوتت درفلا طبحي امدنعف ، طابح اإل ىلإ هعاجرإ نكمي ةفلتخملا هعاونأو

اذإ هسفن ىلع يدتعي وأ ىرخأ رداصم وأ طابح اإل ردصم ىلع ةيناودعلا ةبغرلا
نيرخ اآل مولي نأ نم دبالً اهموليف طابحإ نم هل ثدح امع ةلوئسم اهربتعا

.(2014، يبعزلا )
يف ةبغرلا ةدش نأ اهنم تارابتعا ةدع ىلع ةيرظنلا هذه وسسؤم دكأ دقو
هنأ امك - درفلا ههجاوي يذلا طابح اإل ةيمك الف تخاب فلتخت يناودعلا كولسلا

ةقاطلل ًاغيرفت هل ثدحي هطابحإ ةجيتن يناودع لكشب درفلا بيجتسي امدنع
هنع بهذيو اهكلتمي يتلا ةيسفنلا

نعاال جتانلا يناودعلا كولسلل فك ثدح اذإ ،امأ يلخاد نزاوت هل ثدحيو رتوتلا
نم ديزي ًاديدج ًاطابحإ هيلع بترتي كلذ نإف طابح



حةلا يف ناودعلل أيهم صخشلا لعجي اذهو ناودعلا يف ةبغرلا يمنيو رتوتلا
اال ببسب عارص حةلا يف صخشلا عقي نأ نكمي امك هل، ةطيسب ةراثإ ةيأ ثودح

تبك يف هتبغر عم طابح اال ردصم ىلع ناودعلا يف هتبغر تواست اذإ طابح
ىرخ األ ىلع نيتبغرلا ىدحإ بيلغتب عارصلا اذه انه صخشلا لحيو ناودعلا

. ديدج طابحإب رعش عطتسي مل اذإف
(1994، باوطلا )

: يسفنلا ليلحتلا ةيرظن -2
ثلاالث ةيصخشلا ةزهجأ نيب لمعلا خالل نم طابح اال لمحت " ديورف " رسف

ىلع واألاناأل وهلا نيب قيفوتلا انهب األان موقي ثيح ( يلع ،األان،األاناأل وهلا )
، طابح واال رتوتلا ضفخو رطخلا ليلقتل عافدلا تامزيناكيم مادختسا خالل نم

ةردق رثكأ درفلا ناك هفئاظوب مايقلل ةمز لاال ةقاطلا كلتميو ًايوق األان ناك املكف
(2009، روصنم ) لمحتلا يلع

اهفدهو : ةفيكتملا ةباجتس :اال امه طابح لإل نيتباجتسا ديورف ددحيو
طابح نعاال مجانلا طغضلا ليوحت خالل نم امإ هبنجت وأ طابح اال ىلع بلغتلا
يعس خالل نم وأ ىرخأ ةرم فدهلا وحن ةقاطلا هذه هيجوتو ةلا عف ةقاط ىلإ

ةليد ب ةيضرم فادهأ قيقحتل درفلا
ةليوط ةرتفل نامرحلا وأ تقؤملا طابح اال نوكي اهيفو : ةفيكتملا ريغ ةباجتس اال
طابح اال عم لماعتلل ةفيكتم قرطب دارف األ فرصت االت متحا نم كلذ للقي

(2012، كوربم )
: ةيكولسلا - ةيفرعملا ةيرظنلا --3

AlbertEllisِ سيلأ تربلأ ملا علا يكولسلا – يفرعملا ىحنملا داور نم
ثادح األ نأ ىري ذإ (LFT) ضفخنملا طايح اال لمحت ةساردل ىدصت دقف

يه طابح اال لوح انتادقتعم نكلو يسفنلا بارطض اال ىلإًامئاد يدؤت ال ةطبحملا
ةجراخ ةطبحملا ثادح اال ناب انداقتعإف ، يسفنلا بارطض اال دوجو يف ساس األ

اال اذهف اهتهجاوم يف فوقولا نكمي وال اهلمحت نكمي وال امامت انترطيس نع
ىلإ ضفخنملا طابح اال لمحت يدؤي امك ، طابح اال لمحت نم ضفخًي دافتع

(REBT) يكولسلا يلا االعفن الين قعلا الج علا رود يتاي انهو صخشلا طارخنإ
. طابح اال ةهجاوم يف دومصلا درفلا ميلعت يف

.(Lackey,2014)
نوكي دق يناودعلا كولسلل درقلا ضرعت نأ ةقباسلا تايرظنلا خالل نم ظح ًيال
امهنيب الةق فعلا يناودعلا كولسلل يدؤي دق طابح اال نأو ، طابح اال بابسأ دحأ

ىلع واالاناأل وهلا بلا طم نيب قيفوتلا ىلع اهتردقو األان ةوف نأ امك ، ةيلدابت
انراكفاو انتادثتعم نأ ىلإ ةفاض باإل طابح اال لمحت ىلع ةردق رثكأ درفلا لعجت
ةيناودعلا هتقاط غرفي نأ صخشلا عاطتسأ اذإف ، طابح اال لمحت يف رود اهل

رثكأ هراكفأ تناكو ةيصخشلل ثلاالةث ةيسفنلا ةزهج األ نيب قفوو لوبقم لكشب
. طابح لال هلمحت ىلع كلذ هدعاس قعالةين



: طابح اال لمحت يف ةرثؤملا لماوعلا
ا لمحت ىلع مهتردقم ثيح نم مهنيب اميف لا حلا ةعيبطب نوفلتخي دارف نإاأل

: رومأ ةدع ءوض يف كلذ ريسفت نكميو ، طابح إل
: درفلل ةبسنلا ب فدهلا ةيمهأ -١

.ف ةيزمر نوكت وأ ةيقيقح ةيرهوج امإ نوكت دق اهيلإ ىعسن يتلا فاده نإاأل
هنأ ىلع ضفرلا اذه رسفي دق هنإف ىولح ةعطق هئاطعإ همأ تضفر يذلا لفطلا
اذه رسفي دق رخآ اًلفط نكلو األم، لبق نم طيسبلا ضفرلا وأ راكن نماإل حةلا
ةميق اهل هل ةبسنلا ب ىولحلا ةعطقف هل، همأ بح دقف ىلإ ةراشإ هنأ ىلع ضفرلا
ًاطابحإ ببس فدهلا نود حلا يذلا قئاعلا نأ امك ، ةيقيقح ةميق اهل املثم ةيزمر

. هلمحت بعصلا نم
لال ةببسملا لملوعلل درفلا روصتو كاردإ :نإ طابح لإل ةببسملا لماوعلا روصت -2

ةببسملا بابس واأل لماوعلا تناك اذإف طابح اال اذهل هلمحت ىدم يف رود هل طابح
لقأ نوكي صخشلا نإف صخشلا رظن ةهجو نم ةيجراخ ىوقل ةعجار طابح لال
امأ ةلوهسب هلمحت ىلع ةردق رثكأ نوكي يلا بوتلا طابح اإل هاجت بنذلا ب ًاروعش

ةيصخشلا هتافرصتل ةجيتن يه طابح لإل ةببسملا لماوعلا نأ صخشلا روصت اذإ
ا هاجت بنذلا ب ًاروعش رثكأ صخشلا نوكي ةلا حلا هذه يفف . ةيلخادلا هتاعارص وأ

. هلمحت ىلع ةردق لقأ نوكيو طابح إل
الفاأل تخاب طابح اإل لمحت ىلع ةردقلا فلتخت :ال ةتقؤملا ةيصخشلا لماوعلا -3

فورظلا يف دحاولا صخشلل ةبسنلا ب ًاضيأ عونتت اهنإ لب بسحف دارف
اًلثم بعتلا و ءايع اإل حةلا يف طابح اإل لمحت ىلع درفلا ةردقف . ةفلتخملا
هتاذ بعتلا و ءايع نأاإل ظح نأنال نكمي انهو ةحارلا حةلا يف اهنم لقأ نوكت

نعاإل دلوتملا يسفنلا رتوتلا ألن طابح اإل ةجرد طوبه ىلع يلدالً نوكي دق
(١٩96، يواقرشلا ). ينامسجلا بعتلل اًببس نوكي ام غاًبلا طابح

وأ طبحملا فقوملا ةدش ىدمب قلعتت يهو : فقوملا ب ةصاخ لماوع ًاضيأ كانه -3
. درفلا هجاوت يتلا ةقاع اإل ةدش

(2003، يحبص ). عفاودلا عابشإ يف لشفلا تارم ددع -4

: طابح اإل لمحت تايوتسم

: يلي اميف اهركذن طابح اإل لمحتل تايوتسم ثالةث دجوت
HighFrustrationTolerance(HFT) عفترملا طابح اإل لمحت -١

، هتاذ لبقتي درفلا لعجت يتلا الةين قعلا تاداقتع نماال عفترملا طابح اإل لمحت نإ
(2014Dryden,) . اهتبوعصو ةايحلا فورظ لبقتيو

ةردقلا لمشي عفترملا طابح اإل لمحت نأ ىلع )٢٠٠٩) روصنم اًضيأ دكأ دقو
اإل لمحت دايدزاو ، تابقعلا ةهجاوم يف نازت اال ىلع ظافحلا و رتوتلا لمحت ىلع

سالةماألان. مدع ىلع عالةم هروصقو لألان يوسلا ومنلا ىلع ليلد طابح
ىلع هتردق دادزت درفلا جاعزنا لقي امدنع هنأ (Pearl,2009) لر يب ىري امك
ةردق درفلا ىدل نوكي يلا ،بوتلا تابوعصلا ىلع هترباثم دادزتو ، طابح اإل لمحت



ةيسفنلا ةحصلا يف ًايويح اًرمأ كلتما هنإف اذهل ،و عفترملا طابح اإل لمحت ىلع
. ةديجلا

امك ، اههركي يتلا ءايش عماأل لعافتلا نع درفلا دعبي عفترملا طابح اإل لمحتف
، رطاخملا لمحت اضيأو ، اهبنجت نم اًلدب اياضقلا التو كشملا ةجلا عم يف هدعاسي
، نيرخ دضاآل هقح نع عافدلا يف درفلا دعاسي هنأ امك . ةديدج تاربخ بيرجتو
، كوربم اهل.( ضرعتي امدنع اهيف بوغرملا ريغ فقاوملا عم بسانتي امب درلا و

(٢٠١٢
ModerateFrustrationTolerance(MFT) لدتعملا طابح اإل لمحت -٢

وأ عالةم وه لدتعملا طابح اإل لمحت نأ (Byrne(2006, نريب راشأ دقل
اإل لمحتو ، عفترملا طابح اإل لمحت نيب ام دتمملا قيرطلا ىلع ةتقؤم ةحارتسا
نم هضفر )مت طسوتملا طابح اإل لمحت ) حلطصملا اذه نكلو ، ضفخنملا طابح

هلمحت ةيافك مدع نع ربعي طابح اإل لمحت ضافخنا نأ نيربتعم ، نيصتخملا لبق
ةيافك دوجو اوضفرو ، هلمحت ةيافك ىلع ليلد وه طابح اإل لمحت عافتر أ نأو ،

. لدتعم طابحإ لمحت ،وأ ةتقؤم
LowFrustrationTolerance(LFT) ضفخنملا طابح اإل لمحت -٣

اإل لمحت سكع عفترملا طابح اإل لمحت نأ ىلإ (Pearl,2009) لر يب راشأ دقل
وهف ، هلوهسب طابح ،واإل جاعزن باال رعشي امنيح درفلا نأ دجنف ضفخنملا طابح

، طابح باإل روعشلا ببست يتلا تادقتعملا رييغتل ةرطيسلا نمضو هعسو يف
،و راكف األ نع ةيلوؤسملا لوبق هيلع بجي هنأ ينعي ةينهذلا ةوقلا دوجوف

. كولسلا و فطاوعلا

: لبقتسملا وحن هجوتلا : ًايناث

مظعم تزيمت ذإ لبقتسملا وحن علطتلا ب فغش هيدل مدقلا ذنم ناسن نإاإل
ثداوحب ؤبنتلل هتلواحمب يئادبلا ناسن اإل خيرات ذنم ةيرشبلا تاعمتجملا

، ضعبلا اهضعبل ةبسنلا ب اهنكامأو بكاوكلا ةكرح ةساردب ماق ثيح ، لبقتسملا
مهل نوؤرقي نوعضاخ سانأ ىطسولا روصعلا يف ةرطاب واأل كولملل ناك دقلو

. ةفلتخملا مهرومأ يف حصنلا مهل نومدقيو علا طلا
.(1992، يوونلا )

نع اًقلطم بغي ملو لبقتسملا ةساردب مامته اال ىلإ يرشبلا ركفلا دمع ذإ
، ةميدقلا تاراضحلا كلذكو ةيوامسلا نايد واأل نيخرؤملا و ءامدقلا ةفس فلاال نهذ
ام انل زرفأ ةعباتتملا األيجلا ربع لبقتسملا ب مامته اال اذه َّنإ لوقلا نكمي ذإ

. لبقتسملا ملعب ىمسي

األدح،2002). دبع )
ناسن اإل ةايح لكشت يتلا ةيساس األ لئاسملا نم لبقتسملا و ليوط خيرات ذنمف
لماوعل ةجيتن ثراوكلا نم هبيصي دق امم ًافوخ ةدعلا دعيو هل أيهتي ناك ثيح

. ةديدع
.(1998، يشاملا )

نأ عاطتسا ْنأ ذنم لبقتسملا هيلع نوكيس امب ملحي ناسن اإل لظ اذكهو
هتلمج يف وه لبقتسملا يف ملحلا نأ هنم ًاروصت ينمزلا دعبلا ةركف ليختي



اإل ىطخ دقف . رضاحلا راوسأ فلخ نكلو خيراتلا فاشكتس ال ةلواحم ةيئاهنلا
نأ هناكمإب حبصأ ثيح لبقتسملا ب ملحلا درجم نم دعبأ تاوطخ رصاعملا ناسن

، هليكشتو هحم مال مسر مث نمو نيقيلا نم ةيلا ع ةجرد ىلعو ريخ اال اذهب أبنتي
تمتها يتلا مولعلا مهأ نم سفنلا ملعو ايجولوبورثن واال عامتج اال ملع ذإيُدع

، لبقتسملا روصت يف ناسن اإل اهجهتني يتلا بيلا األس ةساردب ًايقيريبماو ًايرظن
ال ؤاست طحم موهفملا اذه حبصأ ةيداصتق واال ةيجولونكتلا االت جملا روطت عمو

(2008، ىقرب (. عيمجلا ىدل ةريحو مامتهاو ت

يف ًامامتها األرثك ينمزلا روحملا نأ ىلع نيثحابلا نم ريثكلا قفتأ دقو
ب مامته لال روهظ لوأ نأو لبقتسملا روحم وه ةمدقتملا ةيبرو اال تاعمتجملا

ةفئاط رشع عساتلا نرقلا يف ابروأ يف تزرب ذإ نفلا ناديم يف ناك لبقتسملا
ريغ نويلبقتسم مهنأب مهسفنأ اوفصو ةاورلا و ءارعشلا و نيتاحنلا و نيماسرلا نم
نع ددحتي ناسن نأاال ىرت ددصلا اذه يف تقثبنا يتلا راكف واأل تاساردلا نأ
،ذا انتسارد يف هاندرا يذلا ينمزلا روحملا كلذ وه لبقتسملا .ف هلبقتسم قيرط

حلطصم مدختسا نم لوأ .SCGilillanالن ليليج مولوك س. عامتج اال عملا دعُي
يجولوتنوليم حلطصم مدختسا ثيح (1907( ماع كلذ ناكو لبقتسملا

كلذ دعبو ،( لبقتسملا ملع ب) حلطصملا اذه ةمجرت ينعتو (Millontology)
يملا علا زكرملا سسأ يذلا berge Gaston هيجرب نوتساج يسنرفلا ملا علا ءاج
يقرب ). ًاضيأ االمس اذهب (1975) ماع سيراب يف ةلجم ردص مثأ فارشتس اال ملعل

(2008،

: لبقتسملا وحن هجوتلل ةرسفم رظن تاهجو
لبقتسملا وحن هجوتلا موهفمل مهديدحت يف نيرظنملا نيب اآلءار تفلتخا دقل

ةيمه أ ىلع اودك أ نيذلا نيرظنملا ؤهالء نمو ناسن اإل ةيصخش ىلع هريثأتو
يلي: ام ضرعن لبقتسملا وحن هجوتلا

فاإل اهسفن ةايحلل يرورض قوفتلا ليبس يف حافكلا نأ Idler" رلدأ " ىري
فادهأ نأ امك ، يضاملا يف هتاربخ نم رثكأ ةيلبقتسملا هتاعقوت هكرحت ناسن

(1976، يلوخلا (. ةنهارلا هرعاشمو هتافرصت هجوت ةيلبقتسملا هتاعلطتو درفلا
نأاأل ثيح درفلا هيجوت يف رثأ ولااليد لسلستلل نأ ىلإ " رلدا " راشأ امك
نم نومئاشتمو ، هيلا نوقاوت ، يضاملا وحن نوهجتم بلا غلا يف مه لااألربك فط
ام ةجردل راغصلا مهناوخإ ىلع ةطلسلا ةسرامم نوعيطتسي .وألمهن لبقتسملا

عضخي امم رثكأ نيدلا ولا ةطلسل نيعضاخ ةداع تقولا سفن يف نونوكي مهنإف
،و ةطلسلا ىلع ةظفاحملا األلوب لفطلا متهي كلذل ةجيتنو راغصلا لا اهلاألفط

نوكي هنإف اذهلو األلو لفطلا نم لبقتسملا ًب ال ؤافت رثكأ نوكي يناثلا لفطلا
. سفانتلا نم ةيلا ع ةجرد ىلعو ًا حومط

زتلش،1983) (
لحارملا خالل نم لبقتسملا ةيمهأ ىلع (Erickson,1902) نوسكير أ دكؤيو

سفن يفو , ةمزأ اهيلع قلطي ثيحب دهج نم ةلحرم لك هيوتحت امو اهركذ يتلا
ًاقفاوتم هلعجت ةقيرطب ةمز األ هذه ىلع بلغتلل ةيناكم اإل ناسن اإل كلتمي تقولا



يف لمأ هيدل لا الزي هنإف ةلحرملا هذهب ةطبترملا ةمز األ لح يف قفخأ اذاو
يف ًاحاجن حبصُي نأ نكمي ةنيعم ةلحرم يف قافخ اال نإو ، ةقح لاال لحارملا
يف لبقتسملا يف مأالً كانه نأب نوسكيرأ دكؤي كلذ ءوض يفو ةقح ال ةلحرم

ب رمتست ةيصخشلا ًّنإ نوسكيرا دقتعيو األدح،2002) دبع (. ومنلا لحارم لك
(Coon,1988). تاذلا ةيوه ًانع ثحب ةايحلا ىدم ىلع روطتلا و ومنلا

املثم انلبقتسم قيرط نع لكشتنو نوكتن اننأ (Young,1961( جنوي ىريو
طقف لفطك يضاملا يف هل ثدح امب رثأتي ال درفلا ،ف انيضام ةطساوب نوكتن

وأ تاذلا قيقحت "نأ جنوي " ىري امك ، ًاضيأ لبقتسملا يف هل حمطي امب نكلو
ةيلا حلا درفلا ةيصخش نأو لبقتسملا وحن هجوتلا نمضتي يتاذلا دوجولا قيقحت

اليو،2008) .)تفلا هيلع ناك امبو هنوكي نأ درفلا لمأي ام لك اهددحي
هدع ذا ناسن اال صوصخب ًايباجيا ًاروظنم (Allport,1937) تروبلا حرط امنيب

هتارايتخا عنص وحت ةوطخ دادزا جضنلا يف مدقت املك هنأو الًاين قعو ًاطيشن ًانئاك
و رضاحلا ثادحأ نأ ىلإ " تروبلا " راشأ ،ذإ هسفنب هفادهأو هكولس لئادبو

ةردقلا ناسن لإل ىطعأ امك ، ناسن اإل كولس يف األربك ريثأتلا ةبحاص يه لبقتسملا
األ ىلإ مدقتي هنأو ةمئاد ةروريص حةلا يف هيلإ رظنو لبقتسملل طيطختلا ىلع

تاذلا ومن لحارم نمو ،(2011، دمحأ ) ةيلبقتسملا هتاياغو هدصاقم وحن مام
ريخ األ بناجلا لثمتو حافكلا ب اهيلع قلطأ يتلا ةعباسلا ةلحرملا " تروبلا " دنع

و ةناكملا ىلع درفلا ثحي يذلا عفادلا هب دصق يذلا و تاذلا ومن لحارم نم
تاجاحلا عابش إل عفاود نوكت دق يتلا و ديعبلا ىدملا تاذ فاده األ قيقحت

لمعيو ،ً ال بقتسم ةمهملا فاده األ قيقحت لجأ نم حافكلا عفاد لتم ةيوناثلا
اإل لوحتي تاذلا روطتو ومن لحارم خالل نمو ، هضفخل ال رتوتلا ةدايز ىلع اذه

فادهأو تاياغ هل يح نئاك ىلإ رتوتلا ضفخ نع ثحبي يح نئاك نم ناسن
الً)صحلا،1988) بقتسم اهقيقحت يف بغري ىدملا ةديعب تاحومطو

لألمام كرحتي قعالين نئاك ناسن (Rogers,1902(نأاإل زرجور يري نيح يف
ةروصب هتاذ زاجنا ىلع لمعيو تاياغلا قيقحتو روطتلل يرطف ليم هيدلو

"ال زرجور " رظن ةهجو نم سانلا (Pervin,1980,P.112)ف لبقتسملا يف ةلماكتم
خ اهل اوضرعت يتلا ثادح لأل ًاديبع اوسيل مهنأ وأ ةيجولويبلا ىوقلا مهيف مكحتت
نأ نم دبالً ةيمدقت األمام وحن ًامئاد مهترظنف ىلو، األ سمخلا تاونسلا الل

زتلش،1983) ). دوكرلا نم دبالً ومنلا وحن نوكتو ةيعجارت نوكت
هترظن وه ناسن اإل زيمي ام مهأ نأ ىرت ةيدوجولا ةيرظنلا نإف كلذك

(1995، ينفحلا ) لبقتسملا لج أل رضاحلا يف يضاملا شيعي وهف لبقتسملل
لبقي وهو ليص امه:األ صاخش نماأل نييساسأ نيطمن ةيدوجولا حرطت ثيح

نم هب طبتري ام لكبو لبقتسملا هاجتاب يساس األ ههجوت نوكيو هيضامو هرضاح
فرص يدام هاجتا وذ هنإف ليص األ ريغ صخشلا امأ ، نيقي مدع وأ لوهجم
نوكيو ناسن اإل زيمت يتلا ةيجولوكيسلا تاجاحلا نع ريبعتلا هيلع ذوحتسي

امك األنم نادقفو ىودجلا مدع رعاشم هيلع رطيستو ًايطمنو لماكتم ريغ هكولس
ءوض يف هسفن ىلإ رظني وهف ، هنم شمكنيو لوهجملا لبقتسملا نم ىشخي هنأ

، فس واأل بنذلا نع ةجتانلا رعاشملا نم مغرلا ىلع ، طقف هرضاح وأ هيضام
نمو لا يخلا قيرط نع هرضاح ىلإ هيضام بلجي درفلا نأ ةيدوجولا ىرت ثيح

هتاردقب ناميإ هيدل يذلا ناسن ،فاأل لبقتسملا هاجت تاحيملت طقتلي رضاحلا



نم هب طبتري امو يضاملا ضفريو لبقتسملا رايتخاو قلقلا ةهجاومب لبقيس
قيقحت نمضتت ىنعم تاذ ةايح ءانب يف اهتايناكم إل هتسراممو ملؤم روعش

ليص اال طمنلا قيقحت ىلإ الً وصو لبقتسملا يف اهتعباتمو هططخو هفادهأ
)صحلا،1988) يعولا و لماكتلا ب فصتي يذلا

: لبقتسملا وحن هجوتلا تانوكم
يلي: ام لبقتسملا وحن هجوتلا تانوكم نم نأ نيثحابلا ضعب ىري

( لبقتسملا ب ريكفتلا ) يفرعملا نوكملا -1
( ىدملا ةليوط وأ ىدملا ةريصق فاده األ ليضفت : لثم ) يفقوملا نوكملا -2

( فاده األ قيقحتل ةبسانملا ةطخلا مسر : لثم ) يعفادلا نوكملا -3
( لبقتسملا لوح مؤاشتلا وأ لؤافتلا ةجرد لثم ) يميوقتلا نوكملا -4

((Steinberg,Garham,Brien,Woolard,Cauffinan,Banich,2009
وحن هجوتلا يف اآلةيت تانوكملا ىلع زيكرتلا متيف ةيلا حلا ةساردلا يف امأ

: لبقتسملا
عضو ىلع درفلا ةردق ىدم ىلإ ريشي وهو : لبقتسملل طيطختلا ىلع ةردقلا -1

. ةيتايحلا هروم أل ةيلبقتسم ططخ
لا معأ يف هتقول درفلا الل غتسا ىدم نع فشكي وهو : تقولا ةيمهأ كاردإ -2

. رضاحلا نم رثكأ لبقتسملا ب قلعتت
لبق جئاتنلا متحاالتو يفاال ريكفتلا ىدم ىلإ ريشي وهو : لبقتسملا ةيمهأ كاردإ -3

. ةيلبقتسم تارارق ذاختا ىلع مادق اإل
ثادح األ نم درفلا مؤاشت وأ لؤافت ىدم ىلإ ريشي وهو : لبقتسملا عقوت -4

. لبقتسملا هيلع نوكيس ام وأ ةيلبقتسملا

: لبقتسملا وحن هجوتلا لحارم
راشأ يتلا ةيلا ثلاالثتلا تايلمعلا و لحارملا خالل نم لبقتسملا وحن هجوتلا ددحتي

: يهو Nurmi يمرون اهيلإ
، لبقتسملا وحن ههجوم نوكت هفادهأو هتامامتهاو درفلا عفاود مظعم :نإ ةيعفادلا -1

هميقو هعفاود ىلع ًاءانب ةيلبقتسملا ةيسيئرلا هفادهأ ديدحتب انه درفلا موقي ثيح
. هفراعمو

صخشلا موقي ثيح ، لبقتسملا وحن هجوتلا يف ةيناثلا ةيلمعلا لثمي : طيطختلا -2
فاده األ قيقحتل ةبسانملا و الةمئ ملا صرفلا و قرطلا و ةطشن لأل طيطختلا ب انه

. ةيلبقتسملا
نم اهعضو يتلا ططخلا و ةحاتملا صرفلل ميوقت ةيلمعب درفلا موقي انهو : ميوقتلا -3

. ةيلبقتسملا هفادهأ قيقحت لجأ
(2011، دمحم نيدلا لا مج ، يماشلا و دمحم نميأ ، رماعو ىسيع خدلا ءانه ، رقصلا )

: لبقتسملا وحن درفلا تاهجوتل ةددحملا لماوعلا
رمعلا ، سنجلا لثم: لبقتسملا وحن هجوتلا ب ةطبترملا تاددحملا و لماوعلا تددعت

. نيدلا ولا تاعقوتو حومط ، يداصتق واال يعامتج اال ىوتسملا ، ءاكذلا ىوتسمو ،
لثم تاساردلا ضعب جئاتن اهيلإ تراشأ يتلا تاددحملا و لماوعلا كلت حيضوت نكميو



خاللاآل نم (Tyszkowa,1981) اوكزيتو (1992) ديز وبأ (1996) يعفاشلا ةسارد
يت:

و نينبلا نيب قورفلا يف تثحب يتلا تاساردلا مظعم تحضوأ : عونلا وأ سنجلا -1
وحن هجوتل يفا مهنيب دةلا قورف كانه نأ ىلإ لبقتسملا وحن هجوتلا يف تانبلا

. نينبلا حلا صل لبقتسملا
تحضوأ ثيح ، صخشلل ةيرمعلا ةلحرملا ب لبقتسملا وحن هجوتلا رثأتي : رمعلا -2

األ نوكي ثيح لا، ًلألفط احضاو نوكي ال لبقتسملا موهفم نأ تاساردلا ضعب
يف مههجاوت نأ نكمي يتلا تابوعصلا التو كشملا نوكردي ًوال ال ؤافت رثكأ لا فط

لبقتسملا نأ ىلإ (1992) ديز وبأ ،(1980) ثيمس ةسارد تراشا امك ، لبقتسملا
. دشرلا و بابشلا ةلحرم يف دارق األ تامامتها لكشت يتلا تاعوضوملا نم ينهملا

ع ردق ىلع صخشلا ناك املكف ، لبقتسملا وحن هجوتلا ب ًاضيأ ءاكذلا طبتري : ءاكذلا -3
نوكيو ، ةيعقاو رثكأ ةيلبقتسم ططخ هسفنل مسري نأ عيطتسي هنإف ءاكذلا نم لا

رثكأو ، هفعض نطاوم ةفرعم ىلع ةردق رثكأو ، ةيلقعلا هتايناكمإو هتاردقب ًايعو رثكأ
. هفادهأ قيقحت قيرط يف فقت يتلا ةيئيبلا تابقعلل ًاكاردإ

يذلا يداصتق واال يعامتج اال ىوتسملا نإ : يداصتق –اال يعامتج اال ىوتسملا -4
ةيلبقتسملا هفاده أل هديدحتو درفلا طيطخت يف امهم الً ماع لثمي درفلا هيلإ يمتني

. ههجاوت نأ نكمي يتلا الت كشملل هكاردإو
ءانب األ هيجوت يف ريبك رود هل نيدلا ولا حومط نإ : نيدلا ولا تاعقوتو حومط -5
يف نوضرعتي دق اآلءاب ضعب نأ ةصاخو ، ةيلبقتسملا مهططخ مسرو مهلبقتسمل

خالل نم كلذ قيقحت نولواحيف ةمهملا فاده األ ضعب قيقحت يف لشفلل مهتايح
. مهئانبأ

(2011، نورخآو رقصلا )
-: لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب الةق علا

كلذو طابح اال لمحتو لبقتسملا وحن هجوتلا نيب عالةق ةمث ثحابلا ضرتفي
: ةيرظن تاهجوت ثالث ىلع ًادامتعا

أل تمت يذلا درفلا نأ ىلإ راشأ يذلا و لكنرفل ىنعملا ةيرظن يف لثمتي األلو: هجوتلا
هلعجي امم ةيعفادلا و ةقاطلا نم دجي ةايحلا وحن هجوتلا و فاده واأل يناعملا ب هتايح

Frankl,V.E.,) تاطابح واال باعصلا لمحت ىلع هنيعي امو ةايحلا ىودجب نمؤي
(1986

هيدل درفلا نأ تأر يتلا زرجور لر اكل تاذلا ةيرظن يف لثمتيو -: يناثلا هجوتلا
واأل تاياغلا ىلإ لوصولل لبقتسملا وحن ًامئاد هجوتلا و هريصم ديدحت ىلع ةردقلا

. فاده اال هذه قيقحت لجأ نم تابوعصلا فلتخم لمحت ىلإ يدؤي كلذو فاده
وها لبقتسملا نأ ىلإ ريشت يتلا و األانالرلد ةيرظن يف لثمتيو -: ثلا ثلا هجوتلا

هتاحومطو هفادهأ ةفاك نمضتي ثيح ناسن اإل ةايح يف ةيمهأ األرثك هاجت ال
لعجي يضاملا ىلع نأاالغنالق ىلإ رلدأ ريشيو األمام وحن هعفدت يتلا هلا مأو
(2017، يدس .(األ يعامتج واال يسفنلا فيكتلا تابوعصل ةضرع رثكأ درفلا

: ةقباسلا تاساردلا
وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب طبرت ةقباس تاسارد دوجو مدعل ًارظن

ثحابلا موقي فوس اذل .- ثحابلا ملع دودح يف - رشابم لكشب لبقتسملا



ضعبب هتق عال يف كلذو هدح ىلع ريغتم لك نع ةقباسلا تاساردلا ضعب ضرعب
هذه نم هدح ىلع روحم لك ىلع قيلعتلا متي ،مث ىرخ األ ةيسفنلا تاريغتملا

. تاساردلا
تاريغتملا ضعبب هتق عال يف طابح اال لمحت تلوانت تاسارد األلو: روحملا

. ةيسفنلا
يداشرإ جمانرب ةيلعاف نع فشكلا ىلإ تفده (2017) يوطعلا ةسارد
قيبطت متو ةعماجلا طالب ىدل طابح اال لمحت نيسحت يف يكولس يفرعم

اإل جمانربلا )و ثحابلا / دادعإ ) ةعماجلا الب طل طابح اال لمحت مدع سايقم
(16)طًابلا اهددعو ةيبيرجتلا ةعومجملا يلع يكولسلا يفرعملا يداشر

ةعومجملا تاجرد نيب ًايئاصحإ دةلا قورف دوجو نع ةساردلا جئاتن ترفسأو
لكك طابح اإل لمحت مدع سايقم ىلع يدعبلا سايقلا يف ةطباضلا و ةيبيرجتلا

ًايئاصحإ دةلا قورف ًاضيأ كانه ناكو ةطباضلا ةعومجملا حلا صل ةيعرفلا هداعبأو
ناكو طابح اال لمحت مدع ىلع ةيبيرجتلا ةعومجملل يدعبلا و يلبقلا سايقلا نيب

. يلبقلا سايقلا هاجتا يف كلذ
دمحم دمحم ، معنملا دبعو ميظعلا دبع ديس ، دمحم ) اهارجأ ةسارد تفدهو
فدهلا نيب الةق علا ةعيبط نع فشكلا ىلإ (2017، قزارلا دبع بنيز ، بيرغو

ىدم ىلع فرعتلا كلذكو ، ةيتاذلا ةءافكلا و طابح اإل لمحت نم لكو ةايحلا يف
، ةيتاذلا ةءافكلا و طابح اإل لمحت ىلع ةردقلا ب ؤبنتلا يف ةايحلا يف فدهلا ماهسإ

قيبطت متو ، ةايحلا نم فدهلا يف ثان واإل روكذلا نيب قورفلا نع فشكلا و
،و روكذلا نم (100) عقاوب (200)طًابلا اهماوق ةنيع ىلع ةساردلا تاودأ

مهأ نم ناكو ، لصيف كلملا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك طالب نم ثان نماإل (100)
اإل لمحتو ةيتاذلا ةءافكلا و ةايحلا يف فدهلا ىوتسم عافترأ ةساردلا جئاتن
يف نيسنجلا نيب ًايئاصحإ دةلا قورف دوجو مدعو ، ثحبلا ةنيع ىدل طابح

ةءافكلا و طابح اإل نيب ًايئاصحإ دةلا ةيطابترإ عالةق دوجوو ، ةايحلا يف فدهلا
و طابح اإل لمحت ىلع ةردقلا ب ؤبنتلا يف مهاس ةايحلا يف فدهلا نإو ، ةيتاذلا

. ةيتاذلا ةءافكلا

ا نيب طابح اال لمحت يف قورفلا ةفرعم ىلإ تفدهف (2015) يزنعلا ةسارد امأ
تاريغتملا ضعب يف اضيأ مهنيب قورفلا و ةظح ال ملا رود يف نيميقملا ثادح أل

قيبطت متو ( ملعتلا ىوتسمو ، ةماق اإل تاونس ، ةميرجلا عون ) ةيفارغوميدلا
طابح اال لمحت سايقم

ال ملا رودب نيميقملا ثادح نماأل (80) اهماوق ةنيع يلع ( ثحابلا / دادعإ )
سفنب ةطسوتملا ةلحرملا طالب نم نييداعلا و ةيدوعسلا ب كوبت ةنيدمب ةظح

ال محت لقأ ةظح ال ملا رود يف نيميقملا نأ ةساردلا جئاتن مهأ نم ناكو ةنيدملا
و نيملعتملا ريغو فنع مئارجب نينادملا نأ امك نييداعلا ب ةنراقم طابح ًلإل

نم طابح ًلإل ال محت لقأ اوناك ماع نم لقأ ًاثيدح ةظح ال ملا رود يف نيميقملا
. ًاضيأ نييداعلا

(Anitei.M,Chraif.M&Liliana.M,2013( انايليلو فيرشو يتينأ ماقو
لمحت ىلع ةيعفادلا و حومطلا ىوتسمو ةيعافدن واال بعتلا ريثأت ةفرعمل ةساردب



مهددع غلب سفن ملع صصخت اينامورب ةعماجلا طالب نم ةنيع ىدل طابح اال
جئاتن مهأ نم ناكو ، ًاماع (23–19) نيب ام مهرامعأ تحوارت (60)طًابلا

الب طلا ىدل طابح اال لمحت ىلع ايئاصحإ دلا لكشب رثأ بعتلا نأ ةساردلا هذه
. طابح اال لمحت ىلع ةردقلا ب حومطلا ىوتسم طبترا كلذكو

ا لمحت مدع نيب الةق علا نع فشكلا ىلإ (wilde,2012) دلياو ةسارد تعسو
مدع سايقم قيبطت متو ، ةعماجلا طالب ىدل يميداك األ ليصحتلا و طابح ال
ةيعرف سيياقم (4) ىلع ةعزوم ًادنب (28) نم نوكتي يذلا و طابح اال لمحت

ةنيع ىلع ( يميداك األ طابح ،اال يلا االعفن لمحتلا مدع ، ةحارلا مدع ، ةرادجلا )
نأ ةساردلا جئاتن مهأ نم ناكو ، (105)طًابلا اهمجح غلب ةعماجلا طالب نم
طابح اال لمحت مدع سايقم يف ةضفخنم تاجرد ىلع اولصح نيذلا الب طلا

. ةيلكلا ىوتسم ىلع تاجرد ىلع األ اوناك
نيقاعملا نيب قورفلا ىلع فرعتلا ىلإ (2012) كوربم ةسارد تفدهو

اال ةيلوئسملا ،و ةايحلا يف فدهلا االان،و ةوق ، طابح اال لمحت ) يف ًايرصب
ثيح نم ( ةيعامتج

عون ىلع فوقولا كلذكو ( رمعلا ، ةماق اإل ناكم ، يرصبلا فكلا عون ، سنجلا )
اال ةيلوئسملا ، ةايحلا يف فدهلا األان، ةوق و( طابح اال لمحت نيب الةق علا

نيذلا نيفوفكملا نيقهارملا نم (125) نم تنوكت ةنيع ىلع ( ةيعامتج
مدع ةساردلا جئاتن مهأ نم ناكو ًاماع (20:13) نيب ام مهرامعأ تحوارت

عالةق دجوت ،وال طابح اال لمحت يف ثان واإل روكذلا نيب دةلا قورف دوجو
ةيباجيا ةيطابترا عالةق كانه تناك امك األان، ةوقو طابح اال لمحت نيب ةيطابترا

ىدل ةيعامتج اال ةيلوئسملا و ةايحلا يف فدهلا نم لكو طابح اال لمحت نيب
ؤبنتلا ىلع ةردق تاريغتملا رثكأ وه ةايحلا يف فدهلا ناكو ، ًايرصب نيقاعملا

ًا. يرصب نيقاعملا نيقهارملا يدل طابح اال لمحتب
واإل روكذلا نيب قورفلا ىلع فرعتلا ىلإ (2012) يعفاشلا ةسارد تفدهو

نيب الةق علا ةعيبطو ، ةساردلا عضوم اهتارشؤم ضعبو ةايحلا ةدوج يف ثان
ىدمو ، لشفلا نم فوخلا و طابح اال لمحت نم: لكو اهتارشؤمو ةايحلا ةدوج

، ةايحلا ةدوجب ؤبنتلا يف لشفلا نم فوخلا و طابح اإل لمحت يريغتم ماهسإ
األ هذه قيقحتلو . ةيبرتلا ةيلكب ايلعلا تاساردلا طالب نم ةنيع ىدل كلذو
١٠٨(، روكذلا )٩٤(نم مهنم )٢٠٢(طًابلا نم ةساردلا ةنيع تنوكت فاده

سايقمو ، ةايحلا ةدوج سايقم : ةيلا تلا تاود األ تمدختساو ، ثان (نماإل
تلصوتو ، ميظعلا دبع ديسو ، باوتلا دبع دمحم / دادعإ نم طابح اإل لمحت

يف ثان واإل روكذلا نيب ًايئاصحإ دةلا قرف دوجو مدع اهنم جئاتن ةدع ىلإ
ًايئاصحإ دةلا ةيطابترا عالةق دوجوو ، ةفلتخملا اهتارشؤمو ةايحلا ةدوج

امك ، لشفلا نم فوخلا و طابح اإل لمحت ةساردلا يريغتمو ةايحلا ةدوج نيب
ؤبنتلا يف نامهسي لشفلا نم فوخلا و طابح اإل لمحت نم اًلك نأ اضيأ نيبت

. ثحبلا ةنيع ىدل اهتارشؤمو ةايحلا ةدوجب

تازفحم ريثأت ىلع فرعتلا ىلإ تفده دقف (Yao,2010) واي ةسارد امأ
، طابح اإل لمحت ىلع ةعماجلا تابلا ط ةردق ىلع ةفلتخملا يبصعلا طغضلا

تابيردت ةعبرأ ألءاد تاعماجلا نم ةبلا نم)١٤٥(ط ةساردلا ةنيع تنوكتو



دعب طابح اال لمحت ةجرد سايقل ةيضايرلا نيرامتلا و جماربلا نم ةفلتخم
ةيلا: تلا تاود األ تمدختسا ةساردلا هذه قيبطتل ،و داهج اإل ءانثأ زيفحتلا
، ةمهم يدحتلا ،و لمعلا هجوت : يهو داعبأ ثالةث لمشيو طابح اال لمحت سايقم
ط ىدل طابح اال لمحت ىوتسم نأ ةساردلا جئاتن زربأ نمو ، ةيفطاعلا رعاشملا و

ديازت عم ريبك لكشب دادزي شأجلا ةطابرب نعتمتي لااليت تاعماجلا تابلا
تابلا طلا ىدل طابح اال لمحت ىوتسم نيابتي امنيب ، يبصعلا طغضلا تازفحم
ةدايز عم بيئكلا جازملا تاوذو لؤافتلل نلمي ولااليت بضغلا تاعيرس

اال لمحت ىلع ةردقلا تدادزا امك . اًريبك نكي مل نيابتلا نكل ، طغضلا تازفحم
نهضرعت دنع عيرس ٍلكشب الت ئافتملا و بضغلا تاعيرس تابلا طلا ىدل طابح

. فيثك يبصع طغضل

نيب قورفلا ىلع فرعتلا ىلإ (2006) دمحم و رونلا وبأ ةسارد تفدهو
اال لمحت نيب ةيطابتر الةقاال علا ةعيبطو طابح اال لمحت يف ثان واإل روكذلا

ةيدلا ولا ةلماعملا بيلا سأ ضعب ، حومطلا و ىنعملا ءاوخ نم لكو طابح
ةقمعتم ةيكينيلكا ةساردب ةيقيريبم اال ةساردلا جئاتن نم دكأتلا كلذكو
ةنماكلا لماوعلا ضعب ىلع فرعتلا و طابح اال لمحت نم نيتفرطتم نيتلا حل
ناثحابلا ماق فاده األ هذه قيقحتلو طابح اال لمحت ىلع ةردقملا ةدايز ءارو

(42) نم ةيئاهنلا هتروص يف نوكت يذلا طابح اال لمحت سايقم ميمصتب
مهنم ًادرف (370) اهماوق ةنيع ىلع ثحبلا تاودأ تقبطو ، ًادنب

ةعماج – ةيبرتلا ةيلك ةبلط نم ثان نماإل (164) ، روكذلا نم (206)
طسوتم نيب ًايئاصحا دلا قرف دوجو نع ةساردلا جئاتن ترفسأو اينملا

عال دوجوو ، روكذلا حلا صل طابح اال لمحت يف ثان واإل روكذلا نم لك تاجرد
و دييقتلا الل– قتس نم:اال لكو طابح اال لمحت نيب ةبجوم دةلا ةيطابترا ةق
اال لمحت نيب ًايئاصحإ دةلا ةبلا س ةيطابترا عالةق تدجو نيح يف ، حومطلا

ىدل حماستلا – طلستلا لا،و –االمه ةيامحلا ، ىنعملا ءاوخ نم: لكو طابح
. ثحبلا ةنيع

ىلع ةردقلا نيب الةق علا ىلع فرعتلا ىلإ )٢٠٠٥) صقرم ةسارد تعسو
ىلع ةساردلا تقبطو ، نيقهارملا نم ةنيع ىدل تاذلا قيقحتو طابح اإل لمحت
تابلا طو طالب نم ( ثانإ ١٥٠، روكذ ١٥٠( اقهارم )٣٠٠) نم ةنوكم ةنيع

األ ةثحابلا تمدختسا ةساردلا هذه قيبطتلو ، ةعماجلا و ةيوناثلا سرادملا
هجوتلا سايقمو ، ةثحابلا دادعإ نم طابح اإل لمحت سايقم ةيلا: تلا تاود

نمو ، يداصتق اال يعامتج اال ىوتسملا سايقمو ، تاذلا قيقحتو يصخشلا
طابح اإل لمحت ىلع ةردقلا نيب دةلا ةبجوم عالةق دوجو : ةساردلا جئاتن زربأ
داعبأ ىلع ثان واإل روكذلا نيب اًيئاصحإ دةلا قورف دوجوو ، تاذلا قيقحتو

. ثان اإل حلا صل طابح اإل لمحت ىلع ةردقلا سايقم
األلو: روحملا تاسارد ىلع قيلعت

اال لمحت نأ ةقباسلا تاساردلا ضرع خالل نم ثحابلا ظح ًيال اال مجإ
ىوتسمب طبترا لا: ثملا ليبس ىلع ةيسفنلا تاريغملا نم ديدعلا ب طبترا طابح

وبأ ةساردو ،(Anitei&etal,2013) نورخآو يتينأ ةسارد يف امك حومطلا



ب لا دو يباجيإ لكشب طابح اال لمحت طبترا امك ،(2006) دمحم و رونلا
كوربم ةساردو ،(2017) نيرخآو دمحم ةسارد يف امك ةايحلا يف فدهلا
طبترا ًاضيأو ،(2012) يعفاشلا ةسارد يف امك ةايحلا ةدوجو ،(2012)
صقرم ةسارد يف امك تاذلا قيقحت نم: لكب دواالً ًايباجيا طابح اال لمحت

كلذك (2012) دلياو ةسارد يف امك عفترملا يساردلا ليصحتلا (2005)،و
نكميو (2010) واي ةسارد يف كلذ رهظو لؤافتلا ب طابح اال لمحت طبترا
ىوتسم داعبأ نأ ىلإ عجري حومطلا ىوتسمب طابح اال لمحت طابترا نأ لوقلا

وحن ليمو ، ةيلبقتسم فادهأ عضوو طيطختلا ىلإ ليم نمضتت حومطلا
اال لمحت طابترا امأ ، لبقتسملا يف لضف األ وحن حومطلا و ةرباثملا و حافكلا

علطتلا نم عون هيف تاذلا قيقحت نأ ىلإ كلذ عجري دقف تاذلا قيقحتب طابح
اال لمحت نيب طابترا كانه ناك امك ، فاده واأل تاياغلا قيقحتو حومطلا و

وحن ةيباجي اال ةرظنلا ًامئاد لمحي لؤافتلا نأ ثيح ، لؤافتلا و طابح
. لبقتسملا

ضعبب هتق عال يف لبقتسملا وحن هجوتلا تلوانت تاسارد : يناثلا روحملا
. ةيسفنلا تاريغتملا

وحن هجوتلا نيب الةق علا ىلع فرعتلا ىلإ (2017) يدس األ ةسارد تفده
يف ةبلطلا نيب قورفلا ،و ةعماجلا ةبلط ىدل ةربخلا ىلع حاتفن واال لبقتسملا

ريغتمل ًاقفو ةربخلا ىلع حاتفن اال ىوتسم و لبقتسملا وحن هجوتلا ىوتسم
نم)450)ط ةنوكم ةنيع ىلع ةساردلا ترصتقاو ، فصلا ،و صصختلا ، عونلا
،و يناسن واإل يملعلا نيصصختلا يف ةيسداقلا ةعماج ةبلط نم ةبلا طو ًابلا

يساردلا ماعلل ) عبارلا ،و يناثلا ( نيفصلا
تاودأ نمو ، ةيئاوشعلا ةيقبطلا ةقيرطلا ب مهرايتخا متو )2016،2015(

، ةثحابلا دادعإ نم ةعماجلا ةبلط ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا سايقم ةساردلا
نأ ىلإ ةساردلا تلصوت دقو ، يركامو اتسوكل ةربخلا ىلع حاتفن اال سايقم و
دالةل تاذ قورف دجوت ،وال لبقتسملا وحن هجوت مهيدل ةعماجلا ةبلط

و عونلا ريغتمل ًاعبت ةعماجلا ةبلط ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا يف ةيئاصحا
وال ةربخلا ىلع حاتفن نماال ديج ىوتسمب ةعماجلا ةبلط عتمتي امك صصختلا

عونلا يريغتمل ًاعبت ةربخلا ىلع حاتفن اال يف ةيئاصحا دالةل تاذ قورف دجوت
ىلع حاتفن اال ىوتسم يف ةيئاصحا دالةل تاذ قورف دجوت نكلو ، فصلا و

. يملعلا صصختلا حلا صل صصختلا ريغتمل عبتًا ةربخلا

Steiger,R.M;Stoddard, ) زريبو درادوتسو رجيتس ةسارد امأ
وحن هجوتلا نيب الةق علا ىلع فرعتلا ىلإ تفدهف (S.A&Pierce.J,2017

( تانكسملا وأ تاطبهملا / تاطشنملا ) ةردخملا داوملا يطاعتو لبقتسملا
قبط ةيوناثلا ةلحرملا طالب نم (250)طًابلا اهماوق ةنيع ىدل كلذو
نع ةيتاذ ريراقتو لبقتسملا وحن هجوتلا ب قلعتت ملقو ةقرو تارابتخا مهيلع

طابترا دوجو ةساردلا جئاتن مهأ نم ناكو ، تاطبهملا و تاطشنملا يطاعت
ا تاعقوتلا و ةيلبقتسملا فاده األ قيقحت وحن عافدن نم:اال لك نيب ضفخنم



و تاطشنملا نم لك يطاعت وحن هاجت اال نيبو لبقتسملا وحن ةيباجي ال
. تاهبنملا

Israel-Cohen,Y.,Kashy-(2016, نلباكو يشاكو ليئارسإ ةسارد و
لعفلا در ةجردو ةوق ةفرعم ىلإ تفده (Rosenbaum,G.,&Kaplan,O

و (األلم ةصاخو لبقتسملا وحن يباجي اال هجوتلا كلذكو ةداحلا طوغضلل
ةنوكم ةنيع خالل نم كلذو ، ةمدصلا دعب ام بارطضاب ؤبنتلا ىلع ( لؤافتلا
جئاتنلا تراشأ ثيح ، ةيخوراص تامجهل اوضرعت ايليئارسإ اقهارم (461) نم
بارطضا حاالت نع ريبك لكشب أبني مل ةداحلا طوغضلا وحن لعفلا در نأ ىلإ

داالً ًارشؤم ناكف لبقتسملا وحن يباجي اال هجوتلا امأ ، ةمدصلا دعب ام
و نماأللم ةضفخنملا تايوتسملا نأ ثيح ةمدصلا دعب ام بارطضاب ؤبنتلل

. ةمدصلا دعب ام بارطضاب ريبك لكشب تطبترا لؤافتلا
نيب قورفلا نع فشكلا ىلإ ةساردلا تفده (2015) يمجعلا ةسارد و
ةينم األ مولعلل ةيبرعلا فيان ةعماجب ايلعلا تاساردلا ةيلك طالب نم نيسنجلا

، ةيئيبلا و ةيعامتج واال ةيسفنلا و ةيمسجلا االاهت جمو ةايحلا ةدوج نم: لك يف
و ةيفرعملا و ةيعفادلا امهتانوكمو ، يرس واأل ينهملا يلبقتسملا هجوتلا و

ةيلك طالب تاهجوتو ةايحلا ةدوج نيب ةيطابتر الةقاال علا ةساردو ، ةيكولسلا
نع فشكلا ،و يجاوزلا و ينهملا مهلبقتسم وحن نيسنجلا نم ايلعلا تاساردلا
ةنيع تنوكتو ، مولعلل ةيبرعلا فيان ةعماج طالب ىدل ةايحلا ةدوج ىوتسم
فيان ةعماجب ايلعلا تاساردلا ةيلك طالب نم ةبلا طو (214)طًابلا نم ةساردلا

نم (117)طابلا ددع : يلا تلا وحنلا ىلع نوعزوم مهو ، ةينم األ مولعلل ةيبرعلا
ةبلا (97)ط ددع ، ةيئانجلا ةلا دعلا ةيلك ، ةيراد واإل ةيعامتج اال مولعلا تايلك
نم ناكو ، ةيئانجلا ةلا دعلا ةيلك ، ةيراد واإل ةيعامتج اال مولعلا تايلك نم نهو

ينهملا يعفادلا نوكملا يف نيسنجلا نيب ةيرهوج قورف دوجو : جئاتنلا مهأ
نيب ةيرهوج قورف دوجو مدعو ، ثان اإل حلا صل ةنهملا وحن يلبقتسملا هجوتلل
وحن يلبقتسملا هجوتلل ينهملا يفرعملا نوكملل ةيلكلا ةجردلا يف نيسنجلا
ةدوجل يمسجلا لا جملا نيب ةبجوم دةلا ةيطابترا عالةق دوجو ، ةنهملا

دوجو مدع ، يرس واأل ينهملا يلبقتسملا هجوتلا تانوكم نم: لكو ةايحلا
هجوتلل يفرعملا نوكملل ةيلكلا ةجردلا يف نيسنجلا نيب ةيرهوج قورف

يرس. األ يلبقتسملا
ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا هذه تفده (2012)Macey يسام ةسارد و
نم ةنيع ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا يف يعمجلا ينهملا داشر اإل ةيلعاف ريثأت

، نماثلا فصلا ب ةبلا طو (44)طًابلا اهماوق تغلب ةطسوتملا ةلحرملا طالب
(22)طًابلا ةطباض ةعومجم : نيتعومجم ىلإ ًايئاوشع مهعيزوت مت ثيح
ةعاس ديدحت مت دقو ، ةبلا طو (22)طًابلا ةيبيرجت ةعومجمو ، ةبلا طو
ذخأ دعبو ةيبيرجتلا ةعومجملل عيباسأ ةتس ةدملو يعمج داشرإ ًايعوبسأ
نيبت ةطباضلا و ةيبيرجتلا ةعومجملا نيب ةنراقملا و ةيدعبلا و ةيلبقلا تاسايقلا

. لبقتسملا وحن هجوتلا يف نيتعومجملا نيب ايئاصحا دةلا قورف دوجو مدع
ريكفتلا نيب قفاوتلا ،و يلبقتسملا ريكفتلا ريثأت نع فشكلا ىلإ تفدهف
هجوتلا و يلبقتسملا جنيش يه ةسارد امأ (2012) Hiu,Fa,Chung
لكشب ًايعماج (83)طًابلا رايتخا مت ثيح يعادب اإل ريكفتلا يف يلبقتسملا



ةدمل يلبقتسملا ريكفتلا يه: ثالث تاعومجم ىلع مهعيزوت مت مث يئاوشع
تقولا يف ريكفتلا ،و تاونس (5) ةدمل لبقتسملا يف ريكفتلا ،و ًاماع (50)

نماآلن، ةنس (50) دعب مهتايح روصت نيكراشملا نم بلُط ثيح . رضاحلا
،و يلا وتلا ىلع ةلا حلل ًاًقفو رضاحلا تقولا يفو نماآلن، تاونس (5) دعبو

جئاتنلا تفشكو . ةيعادب اإل روصلا ةمهم نم مهءادأ صحف قح،مت ال تقو يف
ريكفتلا نم لضفأ ًءادأ تققح ًاماع (50) دعب يلبقتسملا ريكفتلا ةعومجم نأ

األصةلا يف ةيلا حلا ريكفتلا تاعومجمو ، تاونس سمخ ىدم ىلع يلبقتسملا
يلبقتسملا ريكفتلا نيب ظحول يذلا ديحولا االتخالف ناكو . عقاولا جراخو

يف . يلمعلا قيبطتلا يف ناك ةيلا حلا ريكفتلا تاعومجمو تاونس 5 ةدمل
لبق نم هريوطت مت يلبقتسم يهيجوت جمانرب ذخأ دعب ، ةيناثلا ةساردلا

تاعومجمل يئاوشع لكشب اًعماج 77طاًبلا نييعت (1999)،مت ديوبو ودرابميز
اإل ريوصتلا ةمهم يف مهئادأ صحف مت ،مث ةقباسلا ثلاالةث ةيلبقتسملا ريكفتلا

تاذ ةيلا حلا ريكفتلا ةعومجم يف نيكراشملا نأ جئاتنلا ترهظأ .و يعادب
يلبقتسملا ريكفتلا ةعومجم يف نيكراشملا و ضفخنملا يلبقتسملا هجوتلا

ءادأ اهل ناك ، ةيلا ع ةيلبقتسم تاهجوت اهل يتلا و اًماع 50 اهتدم غلبت يتلا
نأ كلذ نم جتنتسيو ، عقاولا جراخو يفاألصةلا يعادب لااإل يخلا يف لضفأ

. يعادب اإل ريكفتلا لهسي يلبقتسملا ريكفتلل ةينمزلا ةفاسملا ةدايز

الب باطل يدؤت يتلا بابس األ ىلع فرعتلا ىلإ تفده (2010) يلع ةسارد و
فرعتلا نع الً ضف ، مهيدل ةيلبقتسملا تاهاجت اال سايقو ، لمعلا ةسرامم ىلإ

مهتاهاجتاب يسردملا ماودلا دعب ةيدادع اإل ةلحرملا طالب لمع نيب الةق علا ىلع
اإل ةلحرملا طالب نم (٢٩٩(طًابلا نم ةنوكم ةنیع ثحبلا لمش دقو ةلبقتسملا
)٢٠٠٢(لال همحر سايقم ثحابلا مدختساو ، ةيئاوشعلا ةقيرطلا ب اوبحس ، ةيدادع
، ةنيعلا صئاصخو بسانتتل هیلع ةلماش الت يدعت ءارجإ دعب ةيلبقتسملا تاهاجت

ثحبلا ةنيع دارف أل لمعلا عوضوم نع تامولعم نمضتت ةرامتسا ثحابلا ممصو
لمعلا نوسرامي ثحبلا ةنیع د ارفأ نم (%٢١.٤٥) ةبسن نأ جئاتنلا ترهظأو ،

نع ةلوؤسملا ةيسيئرلا بابس األ نمو ، ةلطعلا يف وأ ةسردملا نم مهجورخ دعب
تاهاجت نأاال جئاتنلا ترهظأ امك األله، رابجإو ةرس األ ةدعاسم مه: ةبلطلا لمع

، سايقملل يرظنلا طسوتملا نم ىندأ تناك ثحبلا ةنیع دارف أل ةيلبقتسملا
ماودلا دعب ةبلطلا لمع نیب ةبجوم ةيطابترا عالةق دوجو ىلإ تراشأو

. ثحبلا يريغتم ةيلبقتسملا مهتاهاجتاو

نم يلبقتسملا هجوتلا ةسارد ىلإ تفده "(2008) معنملا دبع ةسارد و
بابشلا نم ةنيع ىدل ةيعادب اإل ةيصخشلا تامسو تاذلا قيقحتب هتق عال ثيح

،و ةيبرتلا ) تايلك نم ةبلا طو (536)طًابلا نم ةساردلا ةنيع تنوكتو . يعماجلا
االةيت: تاود اال ثحابلا مدختسا دقو ،( باد ،واآل مولعلا ،و نسل ،واأل ةسدنهلا
/ دادعإ ) تاذلا قيقحت سايقم ،( ثحابلا / دادعإ ) يلبقتسملا هجوتلا سايقم

تامس سايقم ، (1986) اليو ببلا ال ويفو روصنم تعلط نينقتو مرتسوش
: يلي ام ةساردلا جئاتن مهأ نمو .( ثحابلا / دادعإ )  ةيعادب اإل ةيصخشلا
دنع يلبقتسملا هجوتلا ىلع ةيعادب اإل ةيصخشلا تامسل دلا ريثأت دوجو  



دنع يلبقتسملا هجوتلا ىلع تاذلا قيقحتل دلا ريثأت دوجو دالةل(01.)، ىوتسم
هجوتلا يف ثان واإل روكذلا نم لك نيب قورف دوجوو ،(.01) دالةل ىوتسم

الباأل طو يملعلا طالب نيب قورف دجوت ال امك ، روكذلا حلا صل كلذو ، يلبقتسملا
. يلبقتسملا هجوتلا يف يبد

ةساردلا هذه تفده (2006)Neblett,N&Cortina انيتروكو تلبن ةسارد و
وحن مههجوتو نيدلا ولا نهمل نيقهارملا تاكاردا نيب الةق علا ةفرعم ىلإ
ىلإ عساتلا فصلا نم (450)طًابلا نم ةنوكم ةنيع خالل نم كلذو ، لبقتسملا
ةيلا ع تايوتسمل نيقهارملا يقلت نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تراشأو ، رشع يناثلا
كاردا نيب طابتر نماال كلذ فعضي مالةمئ ريغ فورظ يف مهل يدلا ولا معدلا نم

. مهلبقتسم وحن ءانب األ هجوتو نيدلا ولا نهم

Kagan,L.;Macleod,A.;&Pote,) توبو دولكامو ناجاك ةسارد تفده
اهتق عوال لبقتسملا ثادح أل نيقهارملا تاعقوت ىلع فرعتلا ىلإ (H,2004
(٣٩٩٥)طًابلا نم ثحبلا ةنیع تنوكت ، بائتك واال قلقلا ب روعشلا لدعم عافتراب

نايبتسا نوثحابلا مدختسا ، ةنس (17–١١) نیب ام مهرامعأ تحوارت ًاقهارم
الت كشملا عفالًو ثحبلا ةنیع دارفأ اهنم يناعي يتلا الت كشملا نع فشكلل
نم نوناعي نيذلا دارف نأاأل جئاتنلا ترهظأو الً، بقتسم اهثودح نوعقوتي يتلا

نيمئاشتم اوناكو ةيلبقتسملا ثادح لأل ةيبلس تاعقوت اورهظأ دق يلا علا قلقلا
. بائتك واال قلقلا نم دیزي مؤاشتلا اذه نأ نوثحابلا جتنتسا دقو ، لبقتسملا نم

هجوتلا نيب الةق علا نع فشكلا ىلإ (2004)Bryan نايرب ةسارد تعسو
، نيقهارملا دنع ةرماغملا و عافدن اال كولسو ةريثملا ثادح واأل لبقتسملا وحن
دةلا ةبلا س عالةق دوجو نع جئاتنلا ترفسأ دقو ًاق هارم )٣٠٠) ةساردلا تلمش
امك ، ةرماغملا و عافدن اال كولسو لبقتسملا وحن يباجي اإل هجوتلا نیب ًايئاصحإ

و عافدن اال كولس ىوتسم نیب ًايئاصحإ دةلا ةبجوم عالةق دوجو جئاتنلا ترهظأ
. نيقهارملا ىدل ةيسفنلا ةحصلا بارطضاو ، ةرماغملا

ةعماج ةبلط تاهاجتا الع طتسا ىلإ (2002) ةمحر نوطنأ ةسارد تفدهو
وحن رعاشملا و لخدلا و لمعلا و ةساردلا جماالت يف مهلبقتسم وحن تیوكلا

سنجلا و يعماجلا صاصتخ :اال تاريغتمب تاهاجت اال هذه عوالةق ، لبقتسملا
تایلك نم ةبلا طو (٦٣٠(طًابلا نم ةنوكم ةنیع ثحبلا لمش ةرس. األ لخدو

ىلع فرعتلل ةرقف )٤٤( نم ًانوكم ًانایبتسا ثحابلا مدختسا ، تیوكلا ةعماج
ةقيرطب اهقدص نم ققحتلا دعب . مهلبقتسم وحن ثحبلا ةنیع دارفأ تاهاجتا

لماعم ثحابلا مدختسا و ، قیبطتلا ةداعإ ةقیرطب اهتابثو يرهاظلا قدصلا
مهأ نم ناكو . تانایبلا ةجلا عمل ياك عبرمو ةیوئملا بسنلا و نوسريب طابترا

ةساردلا ةعباتمل ثحبلا ةنیع دارفأ ةیبلا غ ىدل ةعئاش تاهاجتا دوجو جئاتنلا
ثحبلا ةنیع دارفأ رهظأ امنیب ، لمعلا يف اهنم ةدافتس باال تاعقوت مهیدلو

و ةلا طبلا عقوتو صاخلا عاطقلا يف لمعلا لیضفت وحن ًاعویش لقأ تاهاجتا
ثحبلا ةنیع دارفأ نم ثان اإل كسمت جئاتنلا ترهظأو . لبقتسملا ب لؤافتلا

يوذ نم ثحبلا ةنیع دارفأ رهظأ امنیب ، مهدلب لخاد لمعلا و ةساردلا ةعباتمب



يف لمع ىلع لوصحلل ةطاسولا ىلإ ةجاحلا ًب اعقوت ضفخنملا لخدلا
. لبقتسملا

وحن نيقهارملا هجوت نع فشكلا ىلإ (2002)Mello وليم ةسارد تفدهو
ىوتسمو لبقتسملا وحن هجوتلا نیب الةق علا عون ىلع فرعتلا و لبقتسملا

نیب لبقتسملا وحن هجوتلا يف قورفلا نع فشكلا نع ال ضف ، يساردلا لیصحتلا
ةنوكم ةنیع ثحبلا لمش )،و ثانإ / روكذ ( سنجلا ریغتمل اعبت ثحبلا ةنیع دارفأ
ةیراطب ةثحابلا تمدختسا . ةطسوتملا ةلحرملا نم ةبلا طو )١٩٨(طًابلا نم

ب اهتناعتسا نع الً ضف لبقتسملا وحن هجوتلا سایق ضرغل اهدادعإب تماق
ترهظأ ، ثحبلا ةنیع دارف أل ةيساردلا تایوتسملا صخت يتلا ةیسردملا ریراقتلا

وحن ًایباجیإ ًاهجوت مهیدل ناك ثحبلا ةنیع دارفأ ةیبلا غ نأ ثحبلا جئاتن
وحن يباجی اإل هجوتلا طبتراو ، يصخشلا و يساردلا نیلا جملا يف لبقتسملا

دال تاذ ًاقرف كلذك جئاتنلا ترهظأو . يساردلا ىوتسملا ب ًابجوم ًاطابترا لبقتسملا
اإل حلا صل سنجلا ریغتمل اعبت ةبلطلا نیب لبقتسملا وحن هجوتلا يف ةیئاصحإ ةل

ثان.
وحن هجوتلا ریثأت نع فشكلا ىلإ (2001)Gizzi يزيج ةسارد تعسو

واال نيقهارملا نم ایلعلا ةیوناثلا سرادملا طالب كولسب ؤبنتلا يف لبقتسملا
نذإ، نودب ةسردملا نم بایغلا ) يف ةلثمتملا و مهتایكولس يف ةرهاظلا تافارحن
، لبقتسملا وحن هجوتلا سایقل ىلو األ نیتادأ ثحابلا مدختسا ( ةیسنج تافارحنا

ریراقتلا ب ثحابلا ةناعتسا نع ال .ضف ةسردملا ب قلعتلا ىدم سایقل ةیناثلا و
عالةق دوجو جئاتنلا ترهظأ . ةسردملا يف ثحبلا ةنیع دارفأ كولس نع ةیسردملا

(واال ةسردملا ب قلعتلا ،و لبقتسملا وحن هجوتلا ( نیریغتملا نیب ةبلا س ةیطابترإ
. ثحبلا ةنیع دارفأ ىدل ةیكولسلا تافارحن

: يناثلا روحملا تاسارد ىلع قيلعت
ةساردلا ب مهماود دعب الب طلا لمع نأ ةقباسلا تاساردلا خالل نم ظح ُيال

نا امك (2010) يلع ةسارد يف امك ةيلبقتسملا مهتاهاجتاب ًايباجيإ طبترا
نماال كلذ فعضي مالةمئ ريغ فورظ يف يدلا و معد ىلع نيقهارملا لوصح
يف كلذ رهظ امك ، لبقتسملا وحن ءانب األ هجوتو نيدلا ولا نهم كاردإ نيب طابتر

تاساردلا نم حضتي امك .(2006)Neblett,N&Cortina انيتروكو تلبن ةسارد
لبقتسملا وحن هجوتلا نيب ًايئاصحإ ةلا دو ةبلا س ةيطابترا عالةق كانه نأ ةقباسلا

قلقلا ،و عافدن اال لثم نيقهارملا ىدل ةيكولسلا تافارحن واال تابارطض اال ضعبو
نورخآو رجيتس ةسارد يف امك كلذو ةردخملا داوملا يطاعتو بائتك واال

Bryan نايرب ،(2004)Kagan,etal نورخآو ناجاك ،(2017)Steiger,etal
نيب دلا يباجيإ طابترا دجوي كلذ لباقم يفو ،(2001)Gizzi يزيج ،(2004)

يعادب اإل ريكفتلا ، تاذلا قيقحت ، ةايحلا ةدوج نم: لكو لبقتسملا وحن هجوتلا
Hiu,F,Chung جنيش يه ةساردو ،(2015) يمجعلا ةسارد يف كلذ رهظو

ةقباسلا تاريغتملا نأ ظح ُيال كلذ بناج ىلإ ،(2008) معنملا دبعو ،(2012)
نوكي نأ صخشلا نم بلطتت ( يعادب اإل ريكفتلا ، تاذلا قيقحت ، ةايحلا ةدوج )
دوجو عقوتملا نم هنإف يلا بوتلا اهقيقحتل طابح اال لمحت نم ةيلا ع ةجرد هيدل

. طابح اال لمحتو لبقتسملا وحن هجوتلا نيب طابترا



: ةساردلا ضورف
وحن هجوتلا و طابح اإل لمحت نيب ً ايئاصحإ دةلا ةيطابترا عالةق دجوت 1-ال

. ةساردلا ةنيع دارفأ ىدل لبقتسم لا

اإل لمحت يف الب طلا تاجرد تاطسوتم نيب ًايئاصحإ دةلا قورف دجوت 2-ال
يساردلا صصختلا ريغتمل ًاعبت لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح

اإل لمحت يف الب طلا تاجرد تاطسوتم نيب ًايئاصحإ دةلا قورف دجوت 3-ال
. يساردلا ىوتسملا ريغتمل ًاعبت لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح

اإل لمحتل ةيلكلا ةجردلا ب ؤبنتلا يف لبقتسملا وحن هجوتلا سايقم داعبأ مهست -4
. طابح

. اهتاءارجاو ةساردلا ةيجهنم
قرافلا يطابتر اال يفصولا جهنملا هتسارد يف ثحابلا مدختسا : ةساردلا جهنم

طابح اال لمحتو لبقتسملا وحن هجوتلا نيب طابتر اال ىلع فرعتلا ضرغب كلذو
لك يف ءايزيفلا و ءايميكلا يمسقو سفنلا ملع مسق نيب قورفلا ةفرعم كلذكو

تايوتسملا نيب قورفلا ةفرعم اضيأو لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نم
. ايندلا و ايلعلا

. ةيم اإلسال دوعس نب دمحم اإلمام ةعماج :طالب ةساردلا عمتجم
دمحم اإلمام ةعماج نم (357)طًابلا نم ةساردلا ةنيع تنوكت : ةساردلا ةنيع

اال مولعلا ةيلكب سفنلا ملع مسقب (183)طًابلا عقاوب كلذو ةيم اإلسال دوعس نب
ةيلكب ءايزيفلا و ءايميكلا يمسقب )،(174)طًابلا يناسنإ ) صصخت ةيعامتج
ثيح نم ةنيعلا صئاصخل حيضوت يلي ام يفو .( يملع ) صصخت مولعلا

: ةيساردلا تايوتسملا و يساردلا صصختلا ىلع اهعيزوت

ةبسنلاراركتلاصصختلا



(1)لودج مقر
عيزوتحضوي

عةني ةساردلادارفأ
صصختللًاعبت

ي ساردلا

يساردلا ىوتسملل ًاعبت ةساردلا ةنيع دارفأ عيزوت حضوي (2) مقر لودج

ةبسنلاراركتلاىوتسملا
تايوتسملا

ايندلا
13.2%47األلو

12.6%45يناثلا
ثلا 13.7%49ثلا
10.9%39عبارلا

تايوتسملا
ايلعلا

10.4%37سماخلا
10.4%37سداسلا
16.2%58عباسلا
12.6%45نماثلا
100.0%357عومجملا

بسح اهميسقت مت ةساردلا ةنيع دارفأ نأ حضتي قباسلا لودجلا خالل نم
: نيتعومجم ىلإ يساردلا ىوتسملا

( عبارلا ، ثلا ،ثلا يناثلا (األلو، ايندلا تايوتسملا -ً وأال

األ يساردلا لصفلا ب نيدوجوملا الب طلا لمتشي وهو األلو: ىوتسملا -1
حضوم وه امك ةيلا حلا ةساردلا يف مهددعو ةعماجلا ب مهقاحتلا دعب لو

.(%13.2) مهتبسنو (47)طًابلا قباسلا لودجلا ب

يساردلا لصفلا ب نيدوجوملا الب طلا لمتشي وهو : يناثلا ىوتسملا -2

سفنلايناسنإ 51.26%183ملع

يملع
26.61%95ءايميك

22.13%79ءايزيف
100.0%357عومجملا



وه امك ةيلا حلا ةساردلا يف مهددعو ةعماجلا ب مهقاحتلا دعب يناثلا
.(%12.6) مهتبسنو (45)طًابلا قباسلا لودجلا ب حضوم

ثلا ثلا يساردلا لصفلا ب نيدوجوملا الب طلا لمتشي وهو : ثلا ثلا ىوتسملا -3
لودجلا ب حضوم وه امك ةيلا حلا ةساردلا يف مهددعو ةعماجلا ب مهقاحتلا دعب

.(%13.7) مهتبسنو (49)طًابلا قباسلا

يساردلا لصفلا ب نيدوجوملا الب طلا لمتشي وهو : عبارلا ىوتسملا -4
وه امك ةيلا حلا ةساردلا يف مهددعو ةعماجلا ب مهقاحتلا دعب عبارلا
.(%10.9) مهتبسنو (39)طًابلا قباسلا لودجلا ب حضوم

( نماثلا ، عباسلا ، سداسلا ، سماخلا ) ايلعلا تايوتسملا - ًايناث

يساردلا لصفلا ب نيدوجوملا الب طلا لمتشي وهو : سماخلا ىوتسملا -1
وه امك ةيلا حلا ةساردلا يف مهددعو ةعماجلا ب مهقاحتلا دعب سماخلا

.(%10.4) مهتبسنو (37)طًابلا قباسلا لودجلا ب حضوم

لصفلا ب نيدوجوملا الب طلا لمتشي وهو : سداسلا ىوتسملا -2
ةيلا حلا ةساردلا يف مهددعو ةعماجلا ب مهقاحتلا دعب سداسلا يساردلا
.(%10.4) مهتبسنو (37)طًابلا قباسلا لودجلا ب حضوم وه امك

عباسلا يساردلا لصفلا ب نيدوجوملا الب طلا لمتشي وهو : عباسلا ىوتسملا -3
لودجلا ب حضوم وه امك ةيلا حلا ةساردلا يف مهددعو ةعماجلا ب مهقاحتلا دعب

.(%16.2) مهتبسنو (58)طًابلا قباسلا

دعب نماثلا يساردلا لصفلا ب نيدوجوملا الب طلا لمتشي وهو : نماثلا ىوتسملا -4
قباسلا لودجلا ب حضوم وه امك ةيلا حلا ةساردلا يف مهددعو ةعماجلا ب مهقاحتلا

.(%12.6) مهتبسنو (45)طًابلا

– ايلعلا ) تايوتسملا ىلع ةساردلا ةنيع دارفأ عيزوت حضوي (3) مقر لودج
( ايندلا

ةبسنلاراركتلام
تايوتسملا

50.4%180ايندلا

تايوتسملا
%17749.6ايلعلا

100.0%357عومجملا



: ةساردلا تاودأ
(2006، دمحمو رونلا وبأ : دادعإ ) طابح اال لمحت سايقم -1

:اال يه داعبأ ةعبرأ ىلع ةعزوم ةرابع (42) نم سايقملا اذه نوكتي
، تارابع (10) ةايحلا فورظ لمحت ، ةرابع (11) طابح اال ةهجاومل دادعتس

كانهو . ةرابع (11) ةلشافلا فاده األ لمحت ، تارابع (10) ةاناعملا و األمل لمحت
( قفاوم ، يردأ ،ال ضرتعم ) يه سايقملا تارابع ىلع ةباج لإل لئادب ثالةث

ىلع درفلا اهيلع لصحي ةجرد ىلعأو (3،2،1) بيترتلا ىلع يلا كتلا اهتاجردو
، طابح اال لمحت نم علا ىوتسم ريشت يهو ةجرد (126) سايقملا تارابع

يهو ةجرد (42) يه سايقملا ىلع درفلا اهيلع لصحي نا نكمي ةجرد لقأو
يفا ةغاصم سايقملا تارابعو . طابح اال لمحت نم ًادج ضفخنم يوتسم ريشت
،19،18،17،12،11،10،9،6،2،1) ماقرأ تارابعلا ادع ام يباجي اال هاجت ال

. يبلسلا هاجت يفاال يهف (40،38،33،30،28،26،25،24،21
طابتر :اال قرط ةدعب سايقملا قدص باسحب سايقملا يدعم ناثحابلا ماقو

د طابتر التاال ماعم عيمج انه تناكو سايقملل ةيلكلا ةجردلا و دنب لك ةجرد نيب
نع رفسأو سايقملل يلماع قدص باسح مت امك دالةل(01و.)، ىوتسم دنع ةلا
تناك امك (01و66،2و9) نيب ام اهل ةنماكلا روذجلا تحوارت لماوع ةعبرأ
ادعم اماق امك (56و4%،95و%21)، نيب ام لماوعلا هذهل نيابتلا ةبسن

(83و0 طابتر اال لماعم ناكو هل كحملا ب طابتر اال قدص باسحب ًاضيأ سايقملا
عقاوب رصمب اينملا ةعماج ةبلط نم ًادرف (151) اهماوق ةنيع خالل نم كلذو (

ثان. نماإل (82)، روكذلا نم (69)
ىلع ًاضيأ هقيبطت خالل نم سايقملا تابث باسحب سايقملا ادعم ماق امك

(82)، روكذلا نم (69) عقاوب ةعماجلا ةبلط نم (151) اهماوق ةنيع
ًاموي رشع ةسمخ رورم دعب كلذو قيبطتلا ةداعإ اآلةيت: قرطلا ب كلذو ثان نماإل
افلأ لماعم (89و0)، نيقيبطتلا نيب طابتر اال لماعم ناكو األلو قيبطتلا نم

نامريبس ةلداعمب حيحصتلا دعب تابثلا لماعم ناكو ةيفصنلا ةئزجتلا (87و0)،
(90و0). نوارب -

خ نم سايقملل يلخادلا قاست اال قدص باسحب ثحابلا ماق ةيلا حلا ةساردلا يفو
(100)طًابلا نم ةنوكم ةنيع ىلع هقيبطت الل

خاللاآليت: نم كلذ حيضوت نكميو ،



(ن هيلإ يمتني يذلا دعبلل ةيلكلا ةجردلا ب دنبلا ةجرد طابترا حضوي )4( لودج
)100=

طابح اال لمحت سايقم

ةاناعملا و االمل لمحت طابح اال ةهجاومل دادعتس اال

ةجردب طابتر اال لماعم
دعبلا دنبلا

ةجردب طابتر اال لماعم
دعبلا دنبلا

(**).559 22 (*).212 1
(**).491 23 (**).290 2
(**).505 24 (**).342 3
(**).373 25 (*).253 4
(**).526 26 (*).226 5
(**).451 27 (**).485 6
(**).471 28 (**).350 7



(**).496 29 (**).293 8
(**).512 30 (**).424 9
(**).424 31 (**).287 10

ةلشافلا فاده األ لمحت (**).391 11

ةجردب طابتر اال لماعم
دعبلا

دنبلا ةايحلا فورظ لمحت

(**).382 32
ةجردب طابتر اال لماعم

دعبلا دنبلا

(**).309 33 (**).463 12
(**).455 34 (**).330 13
(**).490 35 (*).210 14
(**).594 36 (**).441 15
(**).513 37 (**).286 16
(*).245 38 (**).374 17
(**).447 39 (**).444 18
(**).281 40 (**).317 19
(**).611 41 (**).276 20
(**).447 42 (**).279 21

(0.05( ىوتسم دنع دلا *
(0.01) ىوتسم دنع **دلا

(ن=100) سايقمل ةيلكلا ةجردلا نيب طابتر التاال ماعم حضوي (5) لودج
هداعبأ تاجرد نيبو طابح اال لمحت

طابح اال لمحت طابترسايقم التاال ماعم
اال ةهجاومل دادعتس اال

433.(**)طابح

ةايحلا فورظ 584.(**)لمحت
ةاناعملا و األمل 721.(**)لمحت

ةلشافلا فاده األ 678.(**)لمحت

(0.05( ىوتسم دنع دلا *
(0.01) ىوتسم دنع **دلا

افلأ لماعم مادختساب طابح اال لمحت سايقم تابث باسحب ثحابلا ماق امك
(100)طًابلا. اهماوق ةنيع ىلع هقيبطت خالل نم ةيفصنلا ةئزجتلا ،و خابنورك



خاللاآليت: نم كلذ حيضوت نكميو

افلأ ) ةقيرطب طابح اال لمحت سايقمل تابثلا الت ماعم حضوي (6) مقر لودج
(ن=100) ( ةيفصنلا ةئزجتلا – خابنورك

تارابعلادعبلا خابنوركددع ةيفصنلاافلأ ةئزجتلا
نوارب نامريبس

اإل ةهجاومل دادعتس اال
11.637.617طابح

ةايحلا فورظ 10.658.646لمحت
ةاناعملا و األمل 10.674.655لمحت
ةلشافلا فاده األ 11.739.645لمحت
لكك 42.878.820سايقملا

ةعفترم طابح اال لمحت سايقمل تابثلا الت ماعم نأ قباسلا لودجلا نم حضتي
. سايقملا تابث ىلع رشؤم اذهو

.( ثحابلا : دادعإ ) لبقتسملا وحن هجوتلا سايقم -2

ةساردلا فادهأب يفي لبقتسملا وحن هجوتلل بسانم سايقم دوجو مدعل ًارظن
اال قملا و تاساردلا ضعبو يسفنلا ثارتلا ىلع باالطالع ثحابلا ماق كلذل ةيلا حلا

يحتف ردان لا: ثملا ليبس ىلع لبقتسملا وحن هجوتلا تلوانت يتلا بتكلا تو
ديعس ،(2010) يلع دمحم سيق ،(2011) رقصلا خدلا ءانه ،(2014) مساق
مايق كلذ جاتن ناكو (2011) يلع ديسلا دمحا ،(2015) يمجعلا ناعفر نب

مث داعبأ ةعبرأ ىلع مهعيزوت مت ةرابع (25) نم نوكم سايقم دادعإب ثحابلا
(1) نيمكحملا نم ددع ىلع هضرع مت

اإل ةعماجب ةيعامتج اال مولعلا ةيلكب سفنلا ملع مسقب سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم
سايقملا تارابع مالةمئ ىدم ىلع مكحلل ةيم اإلسال دوعس نب دمحم مام

ةيوغللا الةم سلا ةفرعمل كلذكو ( لبقتسملا وحن هجوتلا ) ةساردلا عوضومل
، ًابسانم هنوري ام ليدعت وأ فذح وأ ةفاضإ ةيناكمإو اهحوضوو تارابعلا ةغايصل
نم (%85) قافتا ةبسن ىلع تلصح يتلا تارابعلا ىلع ءاقب متاإل كلذ دعبو
يفو ، كلذ نم لقأ اهيلع قافت اال ةبسن تناك يتلا تارابعلا فذحو ، نيمكحملا
داعبأ ةعبرأ ىلع اهعيزوت مت ةرابع (22) سايقملا تارابع ددع تلصو ةياهنلا
تقولا ةيمهأ كاردإ دعب ، تارابع (5) لبقتسملل طيطختلا ىلع ةردقلا دعب يه:

ديعسلا )،د. كراشملا سفنلا ملع ذاتسأ ) ينيرعلا )،د.صحلا مسقلا ب روتكد ذاتسأ ) يقفلا ليعامسإ (1)أ.د.
نيدلا )،د.زع كراشملا سفنلا ملع ذاتسأ ) مساق ديرملا دبع )،د. كراشملا سفنلا لعم ذاتسأ ) قلا خلا دبع

( كراشملا سفنلا ملع ذاتسأ ) ةبطاطخ حييي )،د. كراشملا سفنلا ملع ذاتسا ) يميعنلا

)،د. دعاسملا سفنلا ملع ذاتسأ ) يركسلا نيدلا دامع )،د. كراشملا سفنلا ملع ذاتسأ ) يفاصلا دمحم ،د.
( دعاسملا سفنلا ملع ذاتسأ ) زيزعلا دبع نميأ د. ،( دعاسملا سفنلا ملع ذاتسأ ) حراف ديلولا



7) لبقتسملا عقوت دعب ، تارابع (5) لبقتسملا ةيمهأ كاردإ دعب ، تارابع (5)
قفاوم ) يه سايقملا تارابع ىلع ةباج لإل لئادب ةسمخ كانهو . تارابع (

ىلع يلا كتلا اهتاجردو ( ةدشب قفاوم ريغ ، قفاوم ريغ ، دياحم ، قفاوم ، ةدشب
سايقملا تارابع ىلع درفلا اهيلع لصحي ةجرد ىلعأو (1،2،3،4،5) بيترتلا

، ةجرد (22) يه سايقملا ىلع درفلا اهيلع لصحي ةجرد لقأو ، ةجرد (110)
،12،6) ماقرأ تارابعلا ادع ام يباجي اال هاجت اال يف ةغاصم سايقملا تارابعو

. يبلسلا هاجت يفاال يهف (21،19،15،13

ىلع هقيبطت خالل نم سايقملل يلخادلا قاست اال قدص باسحب ثحابلا ماق امك
خاللاآليت: نم كلذ حيضوت نكميو (100)طًابلا، نم ةنوكم ةنيع

(ن هيلإ يمتني يذلا دعبلل ةيلكلا ةجردلا ب دنبلا ةجرد طابترا حضوي )7( لودج
)100=

لبقتسملا وحن هجوتلا سايقم
لبقتسملل طيطختلا ىلع تقولاةردقلا ةيمهأ كاردإ

دعبلادنبلا ةجردب طابتر اال ةجردبدنبلالماعم طابتر اال لماعم
دعبلا

4(**).5243(**).723
8(**).5147(**).636
13(**).65710(**).363
16(**).47414(**).314
21(**).70717(*).239

لبقتسملا ةيمهأ لبقتسملاكاردإ عقوت

دعبلادنبلا ةجردب طابتر اال ةجردبدنبلالماعم طابتر اال لماعم
دعبلا

2(**).5181(**).303
6(**).4625(**).576
11(**).5429(**).465
20(**).51112(**).654
22(**).55115(**).516

18(**).432
19(**).649



(0.05( ىوتسم دنع دلا *
(0.01) ىوتسم دنع **دلا

وحن هجوتلا سايقمل ةيلكلا ةجردلا نيب طابتر التاال ماعم حضوي (8) لودج
(ن=100) هداعبأ تاجرد نيبو لبقتسملا

لبقتسملا وحن هجوتلا طابترسايقم اال لماعم
لبقتسملل طيطختلا ىلع 792.(**)ةردقلا

تقولا ةيمهأ 325.(**)كاردإ
لبقتسملا ةيمهأ 688.(**)كاردإ

لبقتسملا 829.(**)عقوت

(0.05( ىوتسم دنع دلا *
(0.01) ىوتسم دنع **دلا

افلأ لماعم مادختساب لبقتسملا وحن هجوتلا سايقم تابث باسحب ثحابلا ماق و
(100)طًابلا. اهماوق ةنيع ىلع هقيبطت خالل نم ةيفصنلا ةئزجتلا ،و خابنورك

خاللاآليت: نم كلذ حيضوت نكميو

ةقيرطب لبقتسملا وحن هجوتلا سايقمل تابثلا الت ماعم حضوي (9) مقر لودج
(ن=100) ( ةيفصنلا ةئزجتلا – خابنورك افلأ )

تارابعلادعبلا خابنوركددع افلأ

ةئزجتلا
ةيفصنلا

_ارب نامريبس
نو

طيطختلا ىلع ةردقلا
5.721.712لبقتسملل

تقولا ةيمهأ 5.675.662كاردإ
لبقتسملا ةيمهأ 5.655.640كاردإ

لبقتسملا 7.659.648عقوت
لكك 22.804.795سايقملا

: ةيئاصح اال بيلا األس

، تاطسوتملا : ةيلا تلا ةيئاصح اال بيلا االس ىلع ةساردلا هذه يف ثحابلا دمتعأ
رابتخا ، نوسريب طابترا لماعم ، خابنورك افلأ لماعم ، ةيرايعملا تافارحن واال
. ددعتملا يطخلا رادحن اال لماعم ، تاعومجملا نيب قورفلا (ت)دلالةل



: اهتشقانمو ةساردلا جئاتن

: اهتشقانمو األلو ضرفلا جئاتن -1

وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب ًايئاصحإ دةلا ةيطابترا عالةق دجوت ال
. ةساردلا ةنيع دارفأ ىدل لبقتسملا

نوسريب ةقيرطب طابتر اال لماعم مادختساب ثحابلا ماق ضرفلا اذه نم ققحتللو
يلي: امك جئاتنلا تءاجو PearsonCorrelation

وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب طابتر التاال ماعم (10) لودج
(ن=357) ثحبلا ةنيع ىدل لبقتسملا

م

ىلع ةردقلا
طيطختلا
لبقتسملل

كاردإ
ةيمهأ
تقولا

ةيمهأ كاردإ
لبقتسملا

عقوت
لبقتسملا

وحن هجوتلل ةيلكلا ةجردلا
لبقتسملا وحن

دادعتس اال
طابح اإل 120.013.(*)111.(*)013.006.ةهجاومل

فورظ لمحت
179.(**)111.(*)121.(*)172.(**)115.(*)ةايحلا

و االمل لمحت
211.(**)164.(**)105.(*)179.(**)212.(**)ةاناعملا

فاده األ لمحت
308.(**)196.(**)256.(**)300.072.(**)ةلشافلا

ةيلكلا ةجردلا
طابح اال 298.(**)203.(**)220.(**)125.(*)258.(**)لمحتل



(0.05( ىوتسم دنع دلا *
(0.01) ىوتسم دنع **دلا

اآليت: حضتي قباسلا لودجلا خالل نم

نم لكو طابح اإل ةهجاومل دادعتس اال نيب ًا يئاصح إ دةلا ةبجوم عالةق دوجو -1
.( لبقتسملا عقوت ، لبقتسملا ةيمهأ كاردإ )

نم لكو ةايحلا فورظ لمحت دعب نيب ًا يئاصحإ دةلا ةبجوم عالةق دوجو -2
، لبقتسملا ةيمها كاردإ ، تقولا ةيمها كاردإ ، لبقتسملل طيختلا ىلع ةردقلا )

.( لبقتسملا وحن هجوتلل ةيلكلا ةجردلا ،و لبقتسملا عقوت

ةردقلا ) نم لكو ةاناعملا و األمل لمحت نيب ًا يئاصحإ دةلا ةبجوم عالةق دوجو -3
عقوت ، لبقتسملا ةيمهأ كاردإ ، تقولا ةيمه أ كاردإ ، لبقتسملل طيطختلا ىلع

.( لبقتسملا وحن هجوتلل ةيلكلا ةجردلا ، لبقتسملا

نم لكو ةلشافلا فاده األ لمحت نيب ًا يئاصحإ دةلا ةبجوم عالةق دوجو -4
، لبقتسملا عقوت ، لبقتسملا ةيمه أ كاردإ ، لبقتسملل طيطختلا ىلع ةردقلا )

.( لبقتسملا وحن هجوتلل ةيلكلا ةجردلا

نم لكو طابح اإل لمحتل ةيلكلا ةجردلا نيب ًا يئاصحإ دةلا ةبجوم عالةق دوجو -5
، لبقتسملا ةيمهأ كاردإ ، تقولا ةيمها كاردإ ، لبقتسملل طيطختلا ىلع ةردقلا )

.( لبقتسملا وحن هجوتلل ةيلكلا ةجردلا ، لبقتسملا عقوت

خاللاآليت: نم قباسلا ضرفلا جئاتن ريسفت نكميو

دالةل تاذ ةبجوم عالةق دوجو دكؤت وأ يفنت ةقباس تاسارد دوجو مدعل ًارظن
ةدع ىلإ ثحابلا أجل اذل لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح اال لمحت نيب ةيئاصحإ
نمو ، نيقباسلا نيريغتملا نيب الةق علا هذه رشابم ريغ وحن ىلع معدت تاسارد
دوجو نع تفشك يتلا ،2015)و يمجعلا ) ةسارد ثمالً ركذن تاساردلا هذه
تناكو ةايحلا ةدوج يف لبقتسملا وحن هجوتلا يضفخنمو يعفترم نيب قورف

. لبقتسملا وحن هجوتلا يعفترم هاجتا يف قورفلا

لبقتسملا وحن هجوتلا نيب ًايئاصحإ دلا بجوم طابترا دوجو ىلإ تراشأ يتلا و
موهفم نإف ةيناث ةهج نمو ، ةساردو (Israel,etal,2016) واأللم
ططخ عضو ىلع ةردقلا و لؤافتلا هتايط نيب لمحي لبقتسملا وحن هجوتلا
هجوتلا ب دلا طابترا تاذ تاريغتم دوجو نم قبس ام ىلع ًاءانبو . ةيلبقتسم

رود اهل تاريغتملا هذهو ، لؤافتلا و واأللم ةايحلا ةدوج : لثم لبقتسملا وحن
اال لمحت طابترا ىلإ ىدأ ام اذهف طابح اإل لمحت ىلع درفلا ةردق زيزعت يف مهم

. لبقتسملا وحن هجوتلا ب طابح



: اهتشقانمو يناثلا ضرفلا جئاتن -2

اال لمحت يف الب طلا تاجرد تاطسوتم نيب ً ايئاصحإ دةلا قورف دجوت ال
. يساردلا صصختلا ريغتمل ًاعبت لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح

نيب قورفلا (ت)دلالةل رابتخا مادختساب ثحابلا ماق ضرفلا اذه نم ققحتللو
: يلي امك جئاتنلا تءاجو IndependentSampleT-Test ةلقتسملا تاعومجملا

(11) لودج
طابح اال لمحت سايقم ىلع ( يملعلا / يناسن (اإل صصختلا نيب قورفلا دالةل

صختلا
فارحنطسوتملاددعلاص اال

ىوتسمتيرايعملا
دلاالةل

طابح اال 1.347.179-18321.40443.02015يناسنإةهجاوم
17421.83332.99534يملع

فورظ لمحت
ةايحلا

2.137.033-18320.07653.00817يناسنإ
17320.70112.47351يملع

و االمل لمحت
ةاناعملا

1.140.255-18321.14752.81969يناسنإ
17421.48852.82789يملع

فاده اال لمحت
ةلشافلا

406.685-.18324.09293.29787يناسنإ
17424.23563.33950يملع

ةيلكلا ةجردلا
اال لمحت سايقمل

طابح

18386.72137.39720يناسنإ
-2.013.045 17388.25867.01170يملع

0.05 دلاالةل ىوتسم

اآليت: حضتي قباسلا لودجلا خالل نم

طالب نيب ةايحلا فورظ لمحت يف ةيئاصحإ دالةل تاذ قورف دوجو -1
. يملعلا صصختلا طالب هاجتا يف يملعلا صصختلا الب طو يناسن اإل صصختلا



طابح اال لمحت سايقمل ةيلكلا ةجردلا يف ةيئاصحإ دالةل تاذ قورف دوجو -2
طالب هاجتا يف يملعلا صصختلا الب طو يناسن اإل صصختلا طالب نيب

. يملعلا صصختلا

يتلا تاررقملا مظعم خاللاآليت:نإ نم قباسلا ضرفلا جئاتن ريسفت نكميو
ب ةنراقم امدح ىلإ ةبوعصلا ب زيمتت ة يملعلا تا صصختلا لطالب سردت

روضحلا البو طلا نم فعاضم دهج لذب ىلإ جاتحت يهف ةيناسن اإل تاصصختلا
يف مهل ىطعت يتلا ةيلمعلا ءازج ًالأل رظن ديدشلا هابتن يزواال كرتلا و رمتسملا
نم جاتحي كلذ لك تاررقملا بلغ أل ةيزيلجن اال ةغللا ب ةساردلا كلذكو ، تاربتخملا
كلذل يساردلا قوفتلا و رارمتس لأل ةيساردلا طو غ ضلا كلت او لمحتي البنأ طلا

ةرباثملا ةجردو يسفنلا مهلمحت ةوق نم ديزت اهنأ مهتسارد ةعيبط نأش نم نإف
الب طب ةنراقم تاطابح لال مهلمحت ةجرد ةدايز ىلإ ىدأ ام اذهو مهيدل
الً بقتسم ًاضيأ نوعقوتي ةيملعلا تاصصختلا الب طف . ةيناسن اإل تاصصختلا

ةدايزو مهزيفحت ىلع لمعي اذهو ، ةيناسن اإل تاصصختلا ب ةنراقم مهل ًاديج
اال فقاوملل مهضرعت نإف كلذ ىلإ ةفاض باإل ةايحلا ىلع مهلا بقإو مهتعفاد

ىلع كلذ رثؤي ةيملعلا تاربتخملا ب مهدوجو خالل نم ةفلتخملا ةيعامتج
. مهتايكولسو مهتايصخش

سايقم ىلع ( يملعلا / يناسن (اإل صصخت لا نيب قورفلا (12)دالةل لودج
لبقتسملا وحن هجوتلا

صختلا
فارحنطسوتملاددعلاص اال

تيرايعملا
وتسم

ىدلاال
ةل

ىلع ةردقلا
طيطختلا
لبقتسملل

523.601-.18318.94543.21693يناسنإ
17419.11492.88478يملع

ةيمهأ كاردإ
تقولا

2.518.012-18315.34972.02134يناسنإ
17315.89602.07158يملع

ةيمهأ كاردإ
لبقتسملا

1.264.207-18319.39892.62059يناسنإ
17419.74142.49086يملع

لبقتسملا 536.592-.18326.14213.92534يناسنإعقوت
17426.36213.82129يملع

ةيلكلا ةجردلا
هجوتلا سايقمل
لبقتسملا وحن

18379.83618.39056يناسنإ
-1.496.136 17381.11567.70898يملع

0.05 دلاالةل ىوتسم

طالب نيب ةيئاصحإ دالةل تاذ قورف دوجو حضتي قباسلا لودجلا خالل نم



نم دعبك تقولا ةيمهأ كاردإ يف يملعلا صصختلا الب طو يناسن اإل صصختلا
. يملعلا صصختلا طالب حلا صل كلذو لبقتسملا وحن هجوتلا داعبأ

معنملا دبع ةسارد ،(2017) يدس األ ةسارد عم ضراعتت ةقباسلا ةجيتنلا و
داعبأ نم دعبك تقولا ةيمهأ كاردإ يف دةلا قورف دوجو ريسفت نكميو (2008)

زيفحتلا و معدلا نأ ىلإ يملعلا صصختلا طالب حلا صل لبقتسملا وحن هجوتلا
قلعتي اميف مهب نيطيحملا و ةرس نماأل ةيملعلا تاصصختلا طالب هاقلتي يذلا

لمع صرف رفوتو لبقتسملا يف ًاضيأو يلا حلا تقولا يف مهصصخت ةيمهأ ىدمب
األ مهرامثسا و لبقتسملا وحن مههجوت ىلع ةيباجيإ ةروصب سكعني اذهف مهل

تاصصختلا يف الب طلا ضعب هنع ربع ام اذهو ؟ هترادإ ةيفيكو تقولل لثم
. ةيملعلا

: اهتشقانمو ثلا ثلا ضرفلا جئاتن -3
اال لمحت يف الب طلا تاجرد تاطسوتم نيب ً ايئاصحإ دةلا قورف دجوت ال

. يساردلا ىوتسملا ريغتمل ًاعبت لبقتسملا وحن هجوتلا و طابح
قورفلا (ت)دلالةل رابتخا مادختساب ثحابلا ماق ضرفلا اذه نم ققحتللو

امك جئاتنلا تءاجو IndependentSampleT-Test ةلقتسملا تاعومجملا نيب
: يلي

(13) لودج
طابح اال لمحت سايقم ىلع ايلعلا و ايندلا ةيساردلا تايوتسملا نيب قورفلا دالةل

ىوتسملا
فارحنطسوتملاددعلايساردلا اال

تيرايعملا
وتسم

ىدلاال
ةل

اإل ةهجاومل دادعتس اال
طابح

تايوتسملا
18021.97782.940672.319.021ايندلا

ايلعلا 17721.24293.04563تايوتسملا
ةايحلا فورظ تايوتسملالمحت

17920.43332.54589.359.720ايندلا

ايلعلا 17720.32772.99526تايوتسملا
ةاناعملا و االمل تايوتسملالمحت

018.986-.18021.31112.88957ايندلا

ايلعلا 17721.31642.76574تايوتسملا
ةلشافلا فاده اال تايوتسملالمحت

18024.29443.31021.758.449ايندلا

ايلعلا 17724.02823.32249تايوتسملا
سايقمل ةيلكلا ةجردلا
طابح اال لمحت

تايوتسملا
17988.01677.140631.439.151ايندلا



ايلعلا 17786.91537.32358تايوتسملا

0.05 دلاالةل ىوتسم

نيب ةيئاصحإ دالةل تاذ قورف دوجو حضتي قباسلا لودجلا خالل نم
ةهجاومل دادعتس يفاال ايلعلا ةيساردلا تايوتسملا و ايندلا ةيساردلا تايوتسملا

نأ ىلإ كلذ ريسفت نكميو . ايندلا تايوتسملا هاجتا يف كلذو طابح اال
نم لقأ ةيتايحو ةيسارد طوغضل نوضرعتي ايندلا ةيساردلا تايوتسملا
كلت ةهجاوم ىلع ةردق مهيدل كلذ مهلعجي امم ايلعلا ةيساردلا تايوتسملا

ءابع اال مهيدل ديزت يتلا ايلعلا تايوتسملا نم ربكأ ةجردب تاطابح واال طوغضلا
ماع. لكشب ةيتايحلا طوغضلا و ةيساردلا

(14) لودج
وحن هجوتلا سايقم ىلع ايلعلا و ايندلا ةيساردلا تايوتسملا نيب قورفلا دالةل

لبقتسملا

ىوتسملا
فارحنطسوتملاددعلايساردلا اال

تيرايعملا
وتسم

ىدلاال
ةل

طيطختلا ىلع ةردقلا
لبقتسملل

تايوتسملا
18018.97223.10780ايندلا

.-347.729
تايوتسملا
17719.08473.01109ايلعلا

تقولا ةيمهأ تايوتسملاكاردإ
17915.77092.21538ايندلا

1.436.152
تايوتسملا
17715.45761.88585ايلعلا

لبقتسملا ةيمهأ تايوتسملاكاردإ
18019.81112.51207ايندلا

1.831.068
تايوتسملا
17719.31642.59182ايلعلا

لبقتسملا تايوتسملاعقوت
18026.61114.00194ايندلا

1.786.075
تايوتسملا
17725.88143.70849ايلعلا

سايقمل ةيلكلا ةجردلا
لبقتسملا وحن هجوتلا

تايوتسملا
17981.16768.14095ايندلا

1.671.096 تايوتسملا
17779.74017.97797ايلعلا

0.05 دلاالةل ىوتسم



نيب ةيئاصحإ دالةل تاذ قورف دوجو مدع قباسلا لودجلا نم حضتي
وحن هجوتلا سايقم ىلع ايلعلا ةيساردلا تايوتسملا و ايندلا ةيساردلا تايوتسملا

نأ ىلإ تراشأ يتلا ،2017)و يدس (األ ةسارد عم ةجيتنلا هذه قفتتو لبقتسملا
مهتاربخو فورظلا سفنل نوضرعتي ةفلتخملا ةيساردلا تايوتسملا يف الب طلا

وحن هجوتلا يف مهنيب دةلا قورف دوجو مدع ىلإ كلذ ىدأ امم ةبراقتم
وحن هجوتلا يف اهريثأت رهظي دق ىرخأ لماوع كانه نأ امك ، لبقتسملا

ىوتسملا ،و ءاكذلا ىوتسم : لثم يساردلا ىوتسملا ريغ حضاو لكشب لبقتسملا
. ةيدلا ولا تاعقوتلا ، درفلا حومط ىوتسم ، يداصتق واال يعامتج اال

: اهتشقانمو عبارلا ضرفلا جئاتن -4

اإل لمحتل ةيلكلا ةجردلا ب ؤبنتلا يف لبقتسملا وحن هجوتلا سايقم داعبأ مهست
. طابح

، رادحن اال ليلحت بولسأ مادختساب ثحابلا ماق ضرفلا اذه نم ققحتللو
MultipleLinearRegression ددعتملا يطخلا رادحن اال لماعم باسحب كلذو

داعبأ تاجرد ةيمولعمب طابح اال لمحتب ؤبنتلا ةيناكمإ ىدم ىلع فوقولل كلذو
اهنع رفسأ يتلا جئاتنلا مهأ ناحضوي نييلا تلا نيلودجلا ،و لبقتسملا وحن هجوتلا

: رادحن لال يئاصح اإل ليلحتلا

(15) لودج

ةيح صال نم دكأتلل دوالهتل نيابتلا ةميقو هعبرمو ددعتملا طابتر اال لماعم
طابح اإل لمحتل ةيلكلا ةجردلا ب ؤبنتلل جذومنلا

ةلقتسملا تاريغتملا
( ةئبنملا )

ريغتملا
ددعلاعباتلا

اال لماعم
ددعتملا طابتر

(R)
R2Fىوتسم

Fدالةل

طيطختلا ىلع ةردقلا
ةيمهأ كاردإ - لبقتسملل
ةيمهأ كاردإ - تقولا
عقوت - لبقتسملا

لبقتسملا

اإل لمحت
طابح

357.302.0918.827.000

يذلا F)و ةميق ) رادحن اال نيابت ليلحت جئاتن قباسلا لودجلا نم حضتي -
نأ ىنعمب ً، ايئاصحإ دلا ؤبنتلا جذومن (R2)نأ دالةل رابتخا متي خالهل نم



ةساردلا ةنيع ىدل عباتلا ريغتملا ب ؤبنتلا يف مهست ةعمتجم ةلقتسملا تاريغتملا
دالةل ىوتسم دنع ايئاصحإ (F)دةلا ةميق تءاج ثيح ،ً ايئاصحإ دلا لكشب

هجوتلا داعبأ ) ةلقتسملا تاريغتملا ةردق ىدم حضوي لودج يلي اميفو .(0.01)
. طابح اإل لمحتل ةيلكلا ةجردلا ب ؤبنتلا ىلع ( لبقتسملا وحن

(16) لودج

داعب أل ةيؤبنتلا ةوقلا رابتخ -ت)ال اتيب - رادحن اال لماعم ) رادحن اال ليلحت جئاتن
طابح اإل لمحتل ةيلكلا ةجردلا ب لبقتسملا وحن هجوتلا

عباتلا ريغتملا
ئبنملا االريغتملا لماعم

دTاتيبرادحن ىوتسم
T الةل

اإل لمحت
طابح

رادحن اال 16.163.000-65.765تباث
طيطختلا ىلع ةردفلا

352.1492.401.017.لبقتسملل

تقولا ةيمهأ 285.0811.573.117.كاردإ
لبقتسملا ةيمهأ 318.1131.960.050.كاردإ

لبقتسملا 167.0891.507.133.عقوت
دنع ً ايئاصحإ دةلا تءاج (T) ةميق نأ قباسلا لودجلا نم رهظي -

- لبقتسملل طيطختلا ىلع ةردقلا دعب ) نم لك يف لقأف دالةل(0.05) ىوتسم
وذدال ماهسإ امهل نيدعبلا نيذه نأ ىلع لدي اذهو ( لبقتسملا ةيمهأ كاردإ دعب
،( طابح اإل لمحت ) عباتلا ريغتملا يف نيابتلا ةبسن ريسفت يف ةيئاصحإ ةل
د لكشب ةساردلا ةنيع ىدل عباتلا ريغتملا ب ؤبنتلا يف مهست يلا بوتلا

.ً ايئاصحإ لا

دلا لكشب ؤبنتلا يف مهست فال لبقتسملا وحن هجوتلا داعبأ ةيقب امأ
يلا )،بوتلا طابح اإل لمحت ) عباتلا ريغتملا يف نيابتلا ةبسن ريسفت يف ً ايئاصحإ

. ةساردلا ةنيع ىدل عباتلا ريغتملا ب ةئبنم ريغ يهف

و لبقتسملا ب درفلا مامتهأ نأ ىلإ ةقباسلا ةجيتنلا ريسفت نكميو



هروعشو هتيعفادو درفلا حومط ىوتسمب عالةق تاذ ةيلبقتسملا روم لأل طيطختلا
هتاذ قيقحت يف صخشلا ةبغر لبإن بسحف كلذ سيل ةايحلا ةيمهأو ةميقب
هيلع تدكأ ام ذهو هل طيطختلا و لبقتسملا وحن يباجي اال هجوتلا ىلإ هب يدؤي
مادق اإل لبق متحاالت واال جئاتنلا يف ريكفتلا نأ امك ،(2008) معنملا دبع ةسارد

نا نكمي تاطابحا ةيأ لمحتل درفلا ةئيهت هنأش نم ةيلبقتسم تارارق ذاختا ىلع
نوكي لبقتسملل طيطختلا ىلع ةردقلا هيدل يذلا درفلا .ف هفادهأ قيقحت قوعت
ضرتعت ةلكشم ألي لولحلا و لئادبلا حرط ىلع ةردقو ةحضاو تاروصت هيدل
طيطختلا دعب ؤبنت ىلإ ىدأ ام ذهو ةايحلا يف هسفنل اهمسر يتلا هفادهأ قيقحت

. طابح اال لمحتب لبقتسملا ةيمهأ كاردإو لبقتسملل

: تايصوتلا

: تايصوتلا هذهب ثحابلا ماق ةساردلا اهيلا تلصوت يتلا جئاتنلا لظ يف

نيذلا ةبلطلا ىلع فرعتلل لبقتسملا وحن هجوتلا سايقم نم ةدافتس 1-اال
مهتيعفاد ىوتسم عفرو مهتاهاجتا ليدعتل لبقتسملا نمز روظنم ىلإ نورقتفي

. لبقتسملا هاجت

ىرخأ ةهج نم ةبلطلا نيبو ةهج نم ةذتاس اال نيب ةحوتفم ةيرود تاءاقل لمع -2
البوإ طلا لبقتسمب ةقلعتملا تاعوضوملا ضعبل ةذتاس األ حرط متي خالاهل نم

ةبلطلا تاردق ةيمنتب مامته ،واال مهل تاداشر واال تاهيجوتلا و حئاصنلا ءاطع
الت كشملا ىلع بلغتلل طابح اإل لمحتو ةرباثملا و طيطختلا مادختسا ىلع

. مههجاوت دق يتلا ةيلبقتسملا

ديكأتلا خالل نم كلذ متيو دارف األ ىدل لبقتسملا وحن هجوتلا ىوتسم عفر -3
ةديعب ةيلبقتسملا جماربلا و ططخلا عضو خالل نم لبقتسملا ةيمهأ ىلع

. اهقيقحت ىلإ دارف األ حمطي يتلا ىدملا

: تاحرتقملا

. ايلعلا تاساردلا ك ةفلتخم تانيع ىلع ةيلا حلا ةساردلل ةلثامم ةسارد ءارج 1-إ

ريدقت ( ىرخأ تاريغتمو لبقتسملا وحن هجوتلا نيب الةق علا نع ةسارد ءارج 2-إ
.( يباجي اإل ريكفتلا ، مؤاشتلا و لؤافتلا ، قلقلا ، تاذلا
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